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А Д В О К А Т У Р А  И Д Р У Ш Т В О

Б о ж о  В и л у  ui и ћ, дипл. правник 
Руководилац Правне службе,
РО Творнице транспортних уређаја, Тузла

О ПРАВНИЧКОЈ ЕТИЦИ ИЛИ АНГАЖОВАЊУ ПРАВНИКА 
Y  СВАКОДНЕВНОЈ ПРАКСИ УДРУЖЕНОГ РАДА

I

Код нас се много пише и расправља о адвокатској етици. 
О томе постоје бројни радови.* Постоје и кодекси адвокатске 
етике који обавезују адвоката у његовој свакодневној ангажо- 
ваности.^

Међути.м, .мало се пише о правничкој етици уопште, дакле, 
и изван адвокатуре као посебне јавне службе. Упркос то.ме 
што се из године у годину повећава број правника. Данас је 
мали број OOYP, па и оних најма1ћи било привредних или ван- 
привр>едних дјелатности у којима није запослен правник или 
бар да не теже ка томе. Стога је потребно, пракса и друштвена 
кретања на то указују, писати и указивати правницима како 
у методологији рада и друштвеног дјеловања да етички, дакле, 
морално поступају у свакодневној пракси. Било то у раду када

' Акаде.мик Радо.мир Лукић: Адвокатура и етика, Гласник АКВ, 
бр. 10/77; Борисав М. Игњатовић: Адвокат и судија, Гласник АКВ, бр. 
5/75; Адвокатура у систему друштвене самозаштите, Гласник АКВ, бр. 
11/77; Милинко Стојановић: Cm,\ и методи рада у гивокатуфи чине једно 
од њених суштинских питања, Гласник АКВ, бр. 1/75; Др Михајло Аћимо- 
вић: Инт€1>ес адвоката за поједине правне проблеме и њихов допринос 
рјешавању тих проблема, Гласник АКВ, бр. 1/75; Мр Стјепан Слабек: 
Одвјетник пред Законом о удружено.м раду, Одвјетник, бр. 5— 6/78; Адво- 
кат Сеид Хаиисели.мовић: Са.моуправно организоваЈБС и развој адвокатуре, 
Адвокатуфа БиХ, бр. 1/78.

 ̂ Кодекс одвјетничке етике, Одвјетник, бр. 5— 6/78.
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кроз стручне службе превентивно дјелују у  OOYP или када 
поступају као пуномоћници, пред судом или другим органима.

Специфичан је данас друштвени положај правника. Завис- 
но од тога гдје је запослен може имати и различите етичке 
проблеме и дилеме у  свакодневном дјеловању. Y правном свије- 
ту правник се сусреће у својој пракси и стоји пред етиком 
и моралом, тј. према вјеадтим категоријама вриједности, као; 
„законито— незаконито", „ваљано— неваљано” , .^опуштено— не- 
допуштено", итд. Отуда треба да је  изражен интерес нашег соција- 
листичког ‘ друштва за односе правника према етици и моралу 
при примјени права. Ово тим прије што је  правник у улози, 
у  свакодневној пракси и на сваком мјесту, да је бранилац 
Закона и „чувар законитости”  социјалистичког друштва, a 
поштивање права је његова морална обавеза, као и за свакога. 
Платон је у  своје доба знао рећи: „Борити се за законитост је 
исто што и борити се за зидове града” .̂ To данас значи борити 
се за отаџбину.

Никада није сувишно ни безразложно освртати се на 
предметну тему стога што „право и морал, . . .  на жалост, нису 
увек у складу и не могу бити у  складу. Када би бњ\и у складу, 
не би било потребно и право и морал, не би постојала два 
система норми него један. Морал је  по правилу људскији систем 
норми него право, заснован је  на вишем хуманитету човјека. 
Право је  засновано на минимуму хуманитета који друштво 
сматра неопходним. Моралне норме стављају нас на теже оба- 
везе него правне норме ” 4

II

Да покушал! отворити дискусију о критичким освртима 
односа правника наспрам етике и морала понукао ме је чланак 
у новинској штампи. Наиме, у  листу Pad у броју 51. од 22. X II 
1978. године (стр. 12) објављен је  чланак под наслово.м Упорнош- 
ћу против девијација. Y  чланку су изнесене информације о 
увиду у жалбе и представке радника БиХ, који се обраћају 
за помоћ на адресу Вијећа Савеза синдиката БиХ. Истакнуто 
је да се радници највише обраћају због кршења радних, само- 
\ттравних и доходовних права. Запањујући су неки од изнесених 
грубих кршења радникових права. Просто је  несхватљиво да 
су неке, од укупно 1.721 појаве, на које је  друштву указано 
кроз представке и жалбе, са.мо томе тијелу, да су такве појаве 
могуће и да се тако грубо одбијају у пракси. To тим прије 
када се има у виду чињеница да је  прошло већ двије године * *

 ̂ Интервју у Приштини са адвокато.м Б.\ажом Станковићем, Једин- 
ство, Пршитина, 25. II 1978. —  преузе.\а Адвокатура БиХ, бр. 1/78. и 
Одвјетник, бр. 4/78.

* Академик Радомир Лдкић: Адвокатура и етика, Гласник АКВ, бр.
10/77.



OA дана доношења 3YP-a, дакле, довољно времеиа да се одиоси 
Y удруженом раду прилагоде нормама и иитенцијама тога 
закона.

Поред жалби и представки оргаиима Синдиката радници 
се, због повреде права из удруженог рада, обраћају, за заштиту 
својих права Судовима удруженог рада код којих се предмети 
радних спорова из дана у дан енормно нагомилавају. Илустра- 
тиван је податак да се основиим судовима удруженог рада 
у БиХ, само по основу престанка радног односа искључењем из 
OOYP, у 1977. години, обратило 895 радника с приједлогом за 
поништај одлука самоуправних органа OOYP.®

Томе треба додати и евидентна запажања да се досијеи 
друштвених правобранилаца самоуправљања, такође, повећавају. 
Примјера ради: у 1978. години само Друштвеном правобраниоцу 
самоуправљања у Тузли обратило се 1.626 радника жалећи се на 
незаконитости у области радних oAHoca.*

Потребно је имати у виду и чињеницу да један број спо- 
рова није под лупом шире јавности, па према томе и органа 
који би, евентуално, по захтјеву радника интервенисали. Наи.ме, 
ријеч је о оним радним споровима гдје би се могло утврдити 
повређивање права радника али се радник упркос то.ме не 
обраћа за заштиту свјесно или из неупућености. To је каракте- 
ристично код оних радника код којих је, због ниске свијести и 
необразовања, заступљена по инерцији стара психологија да 
ако тражи заштиту својих радних права ван OOYP да то директ- 
но иницира сукоб са директором.

YnpKoc томе што је тежиште у оствареЈву заштите права 
радника из радног односа у основној организацији радник често 
пута не успијева остварити заштиту свог повријеђеног права 
у својој радној организацији па чак и кад је  iteroBO право 
евидентно грубо повријеђено. YnpKoc томе што се о томе много 
и говори и пише и упозорава на негативне последице таквог 
стања. Сви се заклињу за са.\1оуправл>а1ве и свако је уопштено 
за радника али, како је напријед наведено, спорови су у пора- 
сту. Разлога за ово има много, међутим, сигурно је  да је један 
од основних разлога због којег радник не може остварити 
заштиту својих права неразвијеност самоуправних односа у 
одређеној средини у којој радник живи и ради. Због неукости, 
слабе инфор.мисаности, радник често пута и не зна које би до- 
казе предложио да би успио у заштити свог повријеђеног права. 
На другој страни, у великом броју случајева, са својим власти- 
тим радником у спору OOYP ангажује стручњака, ако га нема 
у OOYP онда изван OOYP, a и зна се тада се положај неуке 
странке још више погоршава.

Yo4aBajyhH предње изложене деформације Е. Карде.\> каже: 
„Стога у раду на даљој изградњи нашег политичког система 
треба пре свега успоставити снажније одбрамбене механиз.че 
против таквих деформација, a поред тога, треба институциоиал-

’ Привредне новине БиХ, 11. X  1978, рубрика „Осврти".
‘ Ск^тшггински материјали СО Тузла, Фронт слободе, 8. X 1978.



HO, правно и политички доградити систем тих односа како би 
могућности деформације биле што више ограничене. Другим 
ријечима, самоуправљачи и радни људи уопште морају добити 
снажнију друштвену подршку у одбрани и остваривању својих 
права. To утолико пре што та базична права радних људи и 
грађана у самоуправном систему опредељују уједно и карактер 
права и слобода у свим другим областима друштвеног живота 
и друштвеног положаја човјека"7

Оштро осуђујући деформације које се дешавају у пракси 
и које се неповољно одражавају на продуктивност рада и дохот- 
ка односно на међуљудске односе, на недавно одржаном V III  
Конгресу синдиката заузет је став да такве деформације „тешко 
дјелују у срединама у којима се догађају, неодрживи су у 
самоуправном друштву и синдикат мора бити знатно одлуч- 
нији Y њнховом спречавању. На тим питањима морамо оства- 
ривати још интензивнију сарадњу са правобраниоцима само- 
управљања и судовима удруженог рада, заједнички анализирати 
појаве и подузимати мјере” .* *

Поставља се једно основно питање: какав је етички и мо- 
рални однос правника према оваквим појавама? Каква је улога 
правника у спору код којег се појавио антагонизам, и да ли је 
правник чинио настојања да позитивно утиче на исход спора? 
Или, дал>е, да лн правници могу дати од себе већи допринос 
да се девијације смање, односно да се број спорова смањи па 
самим тим да се мање врши притисак на инстшутдаје ван орга- 
низације удруженог рада. Све у  склопу укупних друштвених 
напора у борби за законитост.

Увјерен сам да правници на то могу позитивно утицати 
ако се више зa,voжe у својим радннм срединама. Задатак је 
правннка да се ангажује на претходној заштнти законитости, 
a TO ће рећи спречавању и отклањању опасности да не дође до 
незаконитих одлука и посгупања.

Међ\тим, жалосна је  чињеница да има и правника који, 
умјесто да превентивно дјелују да се број спорова смањи, из 
ових или оних р£13лога, пасивно се односећи према спору, 
доприносе да се он распламса. Запажено је  код неких npaBHitKa 
да, када су између „чекића и наковња” , иду линијом мањег 
отпора, линијом незамјерана никоме a понајмање технократским 
структурама. Такви се и салга зак,\ањају иза формално-правног 
покривања замагљене суштине правног односа. Није риједак 
случај да судија резигнирано, неформално, упита правника- 
-пуномоћника, у  предмету гдје је  дибидус повреда права на 
штету радника или је  у  питању самовоља —  да ли је упозоравао 
органе управљања и синдикг1лну организацију на незаконитост 
на шта правник-пуномоћник одговори тако да он не зна шта ie 
у питању али да је добио „инструкције” како да заступа OOYP. 
Често у оваквим споровима долази и до злоуттотребе права у

’ Е. Кардељ: Правш! развоја полнтичког система социјалистичког 
само^тгоављања, КотЋист, Београд 1977.

* Вилн реферат предсједннка Внјећа CCJ Мике Шпиљака на V III  
конгр>есу Савеза снндиката Југославије, Са.моуправ.\>ање. бр. 12/78.



процесуалном смислу тако што се спороии из ииата компли- 
кују и одуговлаче. Исто тако иије риједак случај сусрести 
правника да у поступку не заступа своја стручна yojebeiba веН 
представл>а друге интересе. Тада правиик браии иешго шго се 
не да ничим бранити. Или има правника који спорпи однос 
посматрају као пасивни посматрачи без да заузму свој стручии 
етички и морални став и да кроз призму идеје праведиости 
ангажују се за законитост ма за кога и по коју цијсну она 
погађала или погодовала. Посебно су проблематнчии они ирав- 
ници који себе и право „упрегну” у повреду закона, свјссно 
или несвјесно доприносе да се „патологија права" повсћа али 
из одређених разлога има више у виду материјалие интересе 
наспрам ширих хуманих интереса. Тада у пракси знају да зажи- 
ве спорови који би могли да уђу у „споменар правне акроба- 
тике” . Примјера ради; He водећи рачуна о професиоиалиој 
етици и попуштању притиску неформалне групе, чији је утицај 
превалентан, како би се социолог изразио, у једној организацији 
удруженог рада у Т. правник је (двојнца су одбила) приступио 
изради нацрта тумачења за Раднички савјет једне одрсдбе 
Правилника о расподели личиих доходака, мада је са иоле 
брижљивом пажњом могао заузети стручни став да тумачење 
не долази у обзир јер је одредба кристално јасна. Раднички 
савјет, такође под притиском прихватио је нацрт и дао тума- 
чење о факторима стимулације као саставии дио акта и то у 
октобру мјесецу 1978. године. Десило се тако да је 37 радника 
гдггем „ту.мачења" Радничког савјета подјелило 670,000,00 дин. 
Почев од 1. I 1978. године. Фор.мално правно је све у реду. 
Међутим, данас је и лаику познато да се измеие акта могу 
вршити само на начин и у поступку како је он и донесен, 
па је очито да је измјена акта у при.меру нелегалиа и да распо- 
дела наведеног износа је неоснована и незаконита. Иза н>е није 
стајао рад и резултати рада. Иако су накнадно уочене штетне 
последице нико није ни морално одговарао нити оптеретио своју 
савест. ,,Није мање важно да се укаже на појаву „корисних 
малверзација” које су инспирисане тежњом да се по сваку 
цијену, па и неморалним средствиА1а, обезбеди лични или групни 
материјални, у ствари егоистички интерес. Такво поиашање може- 
.мо да назове.мо колективиим и личним егоизмоЈЧ. Јасно је да 
се ту ради о старој свести и старим .морални.м односи.ма који 
нису прихватљиви са становишта социјалистичког самоуправног 
система вредности’’.’

Или шта да се каже за оне правнике који у садржај са.мо- 
управних нормативних аката, умјесто да се залажу да се у њих 
уносе правила ху.маности, социјалистичког .морала и социјалне 
правде, те још више да се исти не изигравају —  уносе таква 
рјешења или бар не спречавају да се уграде нор.ме које су 
директно супЈКЈТне Уставу и позитивни.м законски.\1 прописима.

’ Ми.\аи М. Ми.\адиновић; И А1атеријалпи и људски интерес, Ca.vio- 
управ.\>ање, бр. 11/78.



1
„  „Бисер” Y TOM погледу je акт o расподели личних доходака 
OOYP-a „Феросировина" у С. у ком акту је предвиђено да се 
као основ за све, па и расподјелу, узима фактурисана реализа-
циЈа, за коЈу и просечан читалац новина зна, да je непризната 
и као књиговодствена категорија од прије годину-двије’’.'®

Таквих лоших примјера ил1а на претек на које свакодневно 
указује уставно-судска пракса.

Разу\шје се да напријед изнесена негативна поступања 
правника су изузеци, али који остављају тешке последице. 
Огромна већина правника настоје, то им је императив да у што 
већој мјери унаприједе хуманизацију друштвених и међуљуд- 
ских односа, да разрешење општих и посебних интереса у удру- 
женом раду темеље на слову, духу и интенцијама Закона о 
удруженом раду.

Са др\те стране постоји и одређеш! број радних средина 
које су затворене за правника, за његово ангажовање. У таквим 
срединама умјесто да се правник подржи, уколико су му у реду 
етички и морални судови, према истом се проводи груба дисква- 
лифнкација често и дотле грубо да му се пришива да је на 
супротној страни самоуправљања итд. Благо је речено ако се у 
тим срединама правник прозове само формалистом.

Ту нису бнтни разлози што се правник бори за закони- 
тост него други разлози. Скоро по правилу на таква неразумије- 
вања наиђе правник у мањим колективима гдје је ква.\ифика- 
циона структура запослених неповољна по стручности.

Но и иначе се може запазити (више важи за привреду) 
да и правници наилазе на разумијевг1н.е у својим организаци- 
јама, да се не схватају довољно стручност и креативност и 
њихов значај за повећање продуктивности рада и дохотка. To у 
том смислу да правник може и.\и побољшати међуљудске од- 
носе тј. створити повољнију психолошку атмосферу у удруже- 
ном раду, или је погоршати. Но таква неразумијевања, потеш- 
коће на које се наилази у  свакодневници не смију да демора- 
лишу правника. „Генерације наших правника полазећи од сушти- 
не друштвено-економских и политичких односа у нашој земљи 
и од интереса радничке к,\асе, треба да буду оријентисане на 
креативно и активно учешће у остваривању Устава и у изград- 
њи нашег система, да његују критички однос према појединим 
његовнм рјешењима, да следе све промене у друштвено-еко- 
номским односима који захтева1у  адекватне промене правних 
норми и њихово прилагођавање” .”

Извјештај о раду Друштвеног правобраниоца СО Тузла, СР БиХ, 
за 1978. годит’, Ск\тш1Т1шски материјали СО Тузла.

" Види излагања Е. Кардеља и Кире Г.дигорова на I II  конгресу 
правника Југославије, Скоп.\>е, 17— 19. X I 1977.



Ill

Како ce борити против друштвеио „патолошких” појава 
ако не већом ангажовапошћу у свакоднсвиом ралу, всћом чисто- 
том етичких и моралних принципијелности. Правпик стоји и 
одговоран је Закону о удруженом раду у том смислу што је 
дужан савјесно испуњавати дужности своје професије. Члан 178. 
3YP-a изричито прописује да „радник и.ма ираво и дужност 
савјесно и марљиво обављати повјерене му послове и задатке, 
те стално усавршавати своје знање, способности и радиа уми- 
јећа".

—  Није довољно да соцнјалистички правник само буде 
стручан a да истовремено не пази чије иптересе заступа. Од 
правника се данас захтјева да познаје живот, он се својим укуп- 
НИ.М ангажовање.м тематски бави човјеком и стога треба да 
има храбрости и да буде човјек— борац за другог човјека када 
су нападнута његова права, дакле, мора се залагати за ху.маније 
односе .међу људи.ма. Оси.м што социјалистичко друштво оче- 
кује од правника да се више заложи за социјалистички морал 
потребно је  да „правник буде заиста комплетна стручна лич- 
ност како би могао да одговори своји.м задацима. Од itera, као 
човјека „од закона” , доста се тражи и очекује доста, па зато 
•мора бити способан да та очекивања и те захтеве испуни."’  ̂
Позив правника је тежак али уједно и частаи, правннк треба 
да воли свој позив, да у њему осећа љубав и задово.\>ство a не 
са.мо обавезу и терет, тврду кору хљеба.

—  Правник не смије да буде „моралио иидиферентаи” , јер 
од његовог стила и метода дјеловања у ООУР увелико зависи 
хоће ли уопште доћи до спора. Примјера ради правиик је дужан 
да упозори органе управљања и пословодне органе о повредама 
права радника и да упозори на последице до којих he доћи 
уколико се наруши право радника. Дакле, превасходно треба 
да буде императив сваког правника да се ангажује иа превен- 
тиви a не на последицама. Y  својим радним срединама правници 
се морају изборити за свој већи углед a пр>еко њих повећаће 
се повјерење радника у са.моуправио право.

—  Морална је обавеза правника да пружи подршку, тј. 
стручну помоћ раднику када су н>егова права узурпирана и то 
кроз све видове помоћи, да се не устеже да заступа радника у 
OOYP пред органима управљања када се рјешава о његовом 
праву или обавези, дисциплинском ко.мисијо.м итд. Миш.\>ења 
сам да је за поздравити рјешења у неки.м OOYP гдје су у норма- 
тивно.м акту предвиђене обавезе да је Правна служба дужна 
пружати правну помоћ радници.ма.

—  Будући је и сам члан синдиката правник је обавезаР! да 
успостави тијесну' сарадњу са синдикалном оргаиизацијом која 
ће организацији пружити сву стру^ну помоћ у заштити права 
радника.

“ Проф. др Миодраг Матејић и друти; FIpimvMHHK за пог'\овање 
правне, кадровске и опште службе, Књижевне новине, Београд, 1978.



—  Трајни је интерес сваког правника да чини настојања 
како би се оживотворили што више у пракси закључци Конгре- 
са правника. Осим тога потребно је  чинити напоре да се јачају 
Удружења правника, да се изнађу такве методе рада Удружења 
да она буду трибине на којима ће правници моћи износити 
проблеме и гдје би се правник могао усмјерити у разрјешавању 
дилема у свом раду. Како сада ствари ту стоје удружењима 
правника више би могао одговарати назив „правничка удру- 
жен>а посмртнине" јер је активност тих удружења анемична. 
Осим са осталим институцијама ова удружења би треба,\а да 
успоставе тијесну сарадњу са адвокатуром и друштвеним право- 
браниоцем самоуправљања.

—  На крају излагања о овој теми потребно је још једном 
осврнути се на то да „Социјалистички самоуправни односи у 
удруженом раду могу (и морају) бити утемељени и остваривани 
поштовањем и остваривањем начела морала, хуманости, соци- 
јалне праведности, a никако не негацијом ових, ако се жели 
цилз разотуђења, односно ослобађања рада. Никаквим правним 
нормама то није могуће постићи” .^

Човјек друштву мора доприносити својим савјесним ра- 
дом, то је  не само економска потреба, него и морална обавеза

Проф. др Тинтић Н.: Опћа питања радних односа радника у удру- 
женом раду, Правни факултет у Загребу, 1978.



Ч Л А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

Др А у  ш ан П. Р а до  м ан
пркзфесор Правног факултета Свеучи^\ишта у Осијеку 

ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ РАДНИКА

Y смислу чл. 179. Закона о удруженом раду радници у 
основној организацији удруженог рада самоуправним општим 
актом, који мора бити у складу са законо.м, са.моуправним спора- 
зу.мом, статутом и друштвеним договоро.м, поред осталога утвр- 
ђују „обавезе радника у раду и њихову одговорност за поврсду 
радних обавеза и причињену штету; повреде радних обавеза 
које се с.матрају лакшим, односно тежим повредама радие оба- 
везе; покретање и вођење поступка и изрицање мера које се 
могу предузети према радницима за повреду радних обавеза; 
рокове застарелости поступка и рокове застарелости извршења 
мера".

Дисциплинској и материјалној одговорности радника у 
основној организацији удруженог рада Закон о удруженом раду 
(Сл. лист СФРЈ, бр. 53 од 3. децембра 1976) посветио је посебан 
одељак од чл. 193. до укључно чл. 210.

1.

Закон о удруженом раду, вероватно користећи се иску- 
ством из са.моуправне разраде претходног укинутог Закона о 
међусобним односима радника у удружено.м раду (Сл. лист 
СФРЈ, бр. 22 од 19. априла 1973), прописао је примерице теже 
повреде радних обавеза и друге повреде радне дисциплиме, остав- 
љајући основним организацијама удруженог рада .могућност 
да .материју ових поврела допуне у смислу својих посебних 
прилика и потреба (чл. 194).

Према наводима тога закона, све повреде радне обавезе 
и др\ч'е повреде радне дисциплине деле се на лакше и теже. 
Основне организације удруженог рада све лакше повоеде радне 
обавезе и друте повреде радне дисциплине уређују потпуно 
са.мостално.



Повреде радне обавезе и друге повреде радне дисцигвшне 
утврђују се у основној организацији удруженог рада самоуправ- 
ним општим актом којим се уређује радни одиос.

Као што је у почетку напоменуто, пре доношења и сту- 
пања на снагу Закона о удруженом раду основне организације 
удруженог рада су самостално регулисале све повреде радне 
обавезе и друге повреде радне дисциплине. Y  таквом регули- 
сању повреда радних обавеза и других повреда радне дисципли- 
не, дошло се до негативног искуства да су основне организа- 
ције удруженог рада начелно различито регулисале исту мате- 
рију ових повреда, различито класификовале те повреде и на 
њих прил1ењивале различите дисциплинске мере. To је  доводило 
до начелно неуједначене примене прописа радног права. Да би 
се убудуће отклонила та неуједначеност, Закон о удружено.м 
раду је  exempli causa и nporoicao један приличан број тежих 
повреда радне обавезе и других повреда радне дисциплине.

Пре доношења и ступања на снагу Закона о удруженом 
раду и материја прописивања дисциплинских мера била је  пове- 
рена регулисању основних организација удруженог рада путем 
самоуправних општих аката. Сада је нови закон то регулисање 
преузео на себе, те је у своме чл. 195. одредио као дисциплин- 
ске мере: опомену, јавну опомену, распоред на друге послове 
или радне задатке, новчану казну и престанак радног односа. 
Нови закон је  дисцишшнске мере распореда на друге послове 
илп радне задатке, новчане казне и престанак радног односа, 
да би отклонио раз.\нчитост, неадекватност и неуједначеност 
њихове rtpiLMeue, ограничио у изрицању на теже повреде радне 
обавезе и друге теже повреде радне дисциплине. Дисциплинска 
мера распореда на друге послове или радне задатке траје одре- 
ђено време и примењује се у  складу са законом. Закон о рад- 
шш односима САП Војводине (Сл. лист САПВ, бр. 31/77. од 
24. децембра 1977) у  своме чл. 98. регулисао је трајање и при- 
мену помен\те мере. Наи.ме, мера распореда на друге послове 
или радне задатке може трајати најмање један a најдуже 6 
месеци. Радник се може распоредити на послове односно задатке 
за Koie се тражи непосредно нижа стручна спрема од његове. 
—  Закон о удружено.м раду је у своме чл. 196. навео теже повреде 
радне обавезе и друге (наравно —  теже) повреде радне дисци- 
плине за Koie се искљ\тиво изркче дисшшлинска мера новчане 
казне. Y  пометтом  члану закона речено је  да ће се висина те 
мере олредити законом, a исто тако и намена за коју се могу 
употребити средства од новчане казне. Закон о радни.м односима 
САПВ регу'лисао је  ово питање на тај начин што је (чл. 99) 
одредио да мера новчане казне износи највише 10% од просеч- 
не .месечне аконтације личног дохотка. Просечна месечна акон- 
тација личног дохотка утврђује се према оствареним аконта- 
цијама тога дохотка за три Д1есеца која су претходрвш изри- 
цању мере новчане казне, a ако је  такво обрачунавање немо- 
гуће, онда се просечна основица утврђује према само^шравном 
општем акту. Средства од новчаних казни користе се за унапре-
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ђивање и проширивање материјалпе осиове рада и као срелства 
резерви. —  Мера престанка радиог односа (чл. 197. 3YP-a) може 
се изрећи „за теже повреде радннх обавсза који.ма се проузро- 
кује поремећај односа у вршењу послова, односно извршавашу 
радних задатака, онемогућава или отежава рад других радиика 
или на други начин изазивају поремећаји у процесу рада". 
Y наведеном члану је посебно истакнуто да се Рва мера изриче 
за тежу повреду радне обавезе учињену неоправдани.м узастоп- 
НИ.М изостајањем са посла најман>е пет радних дана. Што се тиче 
примене ове мере на повреду радне обавезе неоправдапим 
изостајање.м са посла, Закон о удружено.м раду је овластио 
основну организацију удруженог рада да у своме са.моуправном 
општем акту у складу са законом утврди број радних дана 
неоправданог изостајања са посла, као и друге теже повреде 
радне обавезе због којих се раднику изриче мера престаика 
радног односа. Y своме чл. 97. Закон о радни.м односима САПВ 
је одредио да број радних дана неоправданог изостајања са 
посла за који се може изрећи поменута .мера износи шест рад- 
них дана са пр>екиди.ма у току једног месеца, односно најман>е 
петнаест радних дана у току једне године. Се.м тога, овај закон 
је одредио да се дисциплинска мера пр>естанка радног односа 
.може изрећи и због изречене казне за привредни преступ с те- 
жим последица.ма, као и због неизвршавања правоснажне суд- 
ске одлуке. С обзиром на ранију неуједначеност и велико шаре- 
нило у погледу при.мене ове дисциплинске мере, сматрамо всо.ма 
добродошлом и оправдано.м ову интервенцију војвођанског 
законодавца.

Закон о удруженом раду је у своме чл. 198. одредно да се 
извршење .мера новчане казне и престанка радног односа може 
одложити за време утврђено са.\1оуправним општим акто.м у 
складу са законом. Сматра се да поменуте мере нису ни изре- 
чене ако радник у току времена одлагања не изврши тежу 
повреду радних обавеза. Закон о радни.м односима САПВ је у 
своме чл. 100. одредио да вре.ме за које се одлаже извршење 
по.менутих мера не може бити краће од шест .месеци ни дуже од 
једне године.

2 .

Закон о удружено.м раду (чл. 199— 204) одређује да се у 
основној организацији удруженог рада образује дисциплинска 
комисија, a ако у истој радној организацији постоји више основ- 
них организација удруженог рада, онда —  заједничка дисци- 
плинска ко.мисија. Задатак је једне и друге дисциплинске ко.ми- 
снје да утврди повреде радних обавеза или друге повреде радне 
дисцип.\ине, као и одговорност радника и изрицање .мера за 
те повреде. Заједно са својим председнико.м дисциплинска к о  
■мисија садржи непаран број чланова. Председник и чланови 
дисциплинске комисије бирају се од стране радника на начин
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на који се бира раднички савет. Ради гарантовања објективности 
и друштвеног утицаја на поступање дисциплинске комисије, до 
највише једне четвртине њених чланова бира се између лица 
ван основне организације удруженог рада на темељу листе коју 
на предлог синдиката утврђује веће удруженог рада скупштине 
општине на чијој се територији та организација налази. Бирање 
се врши на начин на који се бира раднички савет. На исти начин 
бирају се председник и чланови заједничке дисциплинске коми- 
сије, с тим што се њен председник бира у свим односннм основ- 
ним организацијама удруженог рада и што свака од тих органи- 
зација бира исти број чланова комисије.

Покретање дисциљ\инског поступка врши се на захтев рад- 
ничког савета, инокосног или председника колегијалног посло 
водног органа, органа самоуправне радничке контроле, дру- 
штвеног правобраниоца самоуправлЈања, синдиката и надлежног 
органа друштвено-политичке заједнице. Важно је подвући да 
закон обезбеђује право одбране радника у потпуности. Захтев 
за покретање дисциплинског поступка мора му бити достављен 
и радник мора бити саслушан пред дисциплинском комисијом. 
Такође, синдикат мора бити обавештен о покретању поступка 
пред дисциплинском комисијом. Тај поступак је у начелу јаван, 
али комисија може, нз разлога чувања војне, пословне или друге 
законом прописане тајне, искључити јавност. Ако је достављено, 
пред комисијом се мора саслушати мишљење синдиката. Синди- 
кат може да радника заст\т1а пред дисциплинском комисијом, 
било на захтев или уз пристанак радника. Дисшшлинска коми- 
снја је обавезна да о целом поступку према раднику води одго 
варајуће запнснике, a нарочито записник о одговорности рад- 
ника и примени мера.

Радник, као и подносилац захтева за покрета1ве поступка, 
има право да против одлуке дисциплинске кохшсије, у року од 
8 дана од њеног достављања, поднесе приговор радничком саветл' 
своје основне органнзације удруженог рада, односно комисији 
утврђеној стат\том. Ако је одлуку донела заједничка дисци- 
плинска комисија, прнговор се подноси радничком савету оне 
основне организације где је радник у радном односу. По ппиго- 
вору раднички савет може од.\\тсу потврдити, преиначитн или 
укиттп . Y  року од 30 дана по достављању другостепене о.длуке 
радник може да против ње поднесе тужбу, односно покрене 
постлттак пред судом удруженог рада. За случат да другостепени 
прнговорни орган не донесе по приговору своју одлуку у poKv 
од 30 дана, радник може, у  дал>ем року од 30 дана након 
протека рока у коме је морала бити донета та одлука, радник 
нма право да покрене поступак пред судом удруженог рада.

Закон о радним односима САПВ је допунио дисцнплинскн 
пост\т1ак који је прогшсао поменути савезни закон. Тако, у 
своме чл. 101, он је одредио рокове покретања и вођења дисци- 
плинског поступка и рокове извршења дисциплинских мера. 
Покретање и вођење постепка застарује за шест месеци од дана 
сазнања за повреду и учиниоце. Тај поступак се не може водити
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no истеку једне године од дана учиљене повреде. Ако повреда 
повлачи и кривичну одговорност, покретаи>е и Bobcn>c поступка 
застарује као и roitejbe односног кривичпог дела. —  Сем тога, 
поменутим законом се прописује да се извршеи>е дисциплинске 
мере не може спроводити по истеку 60 дана од даиа копач- 
ности одлуке, изузимајући одложену меру. —  Тако исто поме- 
нути војвођански закон доноси прописе о основима за привре- 
мено удаљење радиика са посла, те за тај случај, као и случај 
када је радник удал>ен са посла због одређеног притвора, рсгу- 
лише питање накнаде личног дохотка тога радника. Та иакпада 
износи једну трећину, a ако радник издржава породицу, једну 
половину личног дохотка по основици која се израчунава на 
темел>у просека аконтација за последња 3 месеца пре удаљеша 
са посла. —  Према чл. 105. тога закона удаљење са посла траје 
до коначности одлуке о утврђељу одговорности због повреде 
радне обавезе. Ако кривични поступак буде обустављен, или 
радник буде ослобођен оптужбе, правоснажном судском одлу- 
ком, односно ако против радника буде обуставл>ен дисциплин- 
ски поступак или се у томе поступку коначно утврди непосто- 
јање повреде радне обавезе за коју је одговарао, —  радник има 
право на повраћај р£1злике личног дохотка, увећане за про- 
сечни пораст личног дохотка у тој годиии.

Сматрамо за потребно да наведемо чл. 96. Закона о радним 
односима САПВ, јер се у њему истиче начело индивидуализа- 
ције дисциплинског поступка. Тај члан гласи: „При изрицању 
дисциплинских мера због повреде радне обавезе или друге повре- 
де радне дисциплине узи.мају се у обзир тежина повреде и п>ене 
последице, степен одговорности радника, услови под којима је 
повреда учињена, ранији рад и понашање радника и друге 
околности које би могле бити од утицаја на изрицање врсте 
и трајања, односно висину .мере". Овај пропис смо цитирали 
\толико пре што Закон о удруженом раду (чл. 193) подвлачи да 
радник одговара за повреду радне обавезе и другу повреду 
радне дисциплине када је учини својо.м кривицо.м.

3.

Материјална одговорност радника у основној организаци ји 
удруженог рада односи се у првом реду на накнаду штете коју 
он, на раду или у  вези са радом, намерно или из крајње непаж- 
ње, причини својој основној оргаргазацији (чл. 205. 3YP-a). Ако је 
uiTerv ггричинило више радника, сваки радник посебно олговара 
за део штете који је проузроковао. Међутим, сви су радници 
једнако одговорни када се не може утврдити посебно судело- 
вање радника у тој штети. Уколико је штета произишла из 
кривичног дела које су извршили више радника, сви ти ралнипи 
одговарају солидарно.

Закон о удруженом раду није одредио неки посебни орган 
основне организапије удруженог рада ко1и би био задужен да 
утврђује штету и да се стара о њеној накнади. Истина, за штету
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која је  настала повредом радне обавезе или другом повредом 
радне дисциплине тај закон је овластио дисциплинску комисију 
да донесе одлуку о накнади или да даде иницијативу за покре- 
тање поступка за накнаду штете (чл. 199).

Уопште, поменути закон (чл. 207) одређује да се поступак 
у вези са штетом и њеном накнадом води у  основној организа- 
цији удруженог рада. To је, дакле, остављено за самоуправно 
нормирање.

Треба указати на то да Закон о удруженом раду (чл. 206) 
одређује да се самоуправним општим актом којим се регулише 
радни однос може утврдити пауша.\ни износ који ће се напла- 
ћивати уместо накнаде за штету проузроковану од стране рад- 
ника која се одразила на процес рада и извршење обавеза дру- 
гих радника, a тачан се износ не може утврдити или би то утвр- 
ђивање изазвало несразмерне трошкове. Тако исто поменути 
закон одређује да се самоуправним општим актом којим се 
уређује радни однос образује комисија за паушалну накнаду 
штете и одређује орган за покретање поступка пред њом. Ова 
компсија је надлежна за штете које знатно не премашују висину 
паушалног износа. Y  противном случају, штета се утврђује и 
накнађује по другим прописима, односно по прописима за не- 
паушалну штету.

Ако радник не накнади штету у датом року, основна opra- 
низација удруженог рада може покренути поступак пред судом 
удруженог рада.

4.

Као и укитти  Закон о међусобннм односима радиика у 
удруженом раду у своме чл. 50, тако је Закон о удруженом 
раду (чл. 208) донео одредбу по којој — ако радник претрпи 
штету на раду или у вези са радом има право да тражи накнаду 
од своје основне организације удруженог рада по огалтим наче- 
лима о одговорности за штету. О накнади такве штете радник 
се може споразумети са основном организацијом. Међ^пгим, ако 
ова организација штету не накнади у прописаном року, радник 
има право да пред судом удруженог рада захтева накнаду штете.

Важно је истаћи да Закон о удруженом раду одређује 
да се оваква штета и њена накнада просуђују по општи.м наче- 
лима одговорности за штету.

Y  времену важења укинутог Закона о међусобним одно- 
сима раднпка у  удруженом раду, на темељу примене његовог 
чл. 50, створила се одговарајућа судска пракса, чија би се 
мишљења и ставови могли користити и у примени прописа но- 
вог закона о  тој врсти штете.

Y  чл. 106. Закона о  радним односима САПВ одређени су 
два случаја када основна организација одговара раднику по чл. 
208. Закона о удруженом раду. To су: 1) ако је штет^  ̂ проузро- 
ковало лице за које одговара основна организација удруженог
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peiAa, и 2) ако је штета проузроковапа опасном стварју или 
делатношћу са повећаном опасношћу у основиој организацији 
удруженог рада. Сматрамо да he се ефикасиост овог тумачегва 
суштине чл. 208. Закона о удруженом раду иајбол>е оцсиити 
не само према већ поменутој судској пракси која се искриста- 
лисала у питању ове врсте штете, него и, марочито, по примеии 
општих начела о одговорнос1И за штету, која су изложсна у 
чл. 154— 205. Закона о облигационим одпосима (Сл. лист СФРЈ, 
бр. 29 од 26. маја 1978). Поменули смо судску праксу зато што 
се чл. 50. Закона о међусобпим односима радпика у удруженом 
раду у суштини не разликује од чл. 208. ст. 1. Закина о удру- 
женом раду.

5.

Закон о удруженом раду није донео никакав пропис којим 
би била регулисана одговорност основне организације удруже- 
ног рада када њен радник у раду или у вези са радо.м, намерно 
или из крајње непаж^ве, проузрокује штету трећем лицу. Али, 
у чл. 209. одредио је право регреса основне организације удру- 
женог рада ако трећем лицу накнади штету коју му је 1вен 
радник на раду или у вези са радо-м намерно или из крајње 
непажње проузроковао. Међутим, Закон о облигационим одио- 
сима у своме чл. 170. регулише обавезу основне организације 
удруженог рада да накнади такву штету трећем лицу. Наве- 
деним прописом се овлашћује оштећени да и непосредно од 
радника .може захтевати накнаду штете ако ју  је проузроковао 
намерно.

6.

И Закон о удружено.м раду и Закон о радним односима 
САПВ дали су основни.м организацијама удруженог рада широ 
ке могућности да својим самоуправним општим актима уређују 
односе, па и дисциплинску и материјалну одговорност радника.
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Мр И в и ц a К р а м а р и ћ
стручни сурадник Окружног суда у Сиску

ПОСТУПАК СА ЖАЛБОМ КОД ПРВОСТЕПЕНОГ СУДА 
Y  КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

1. Опће напомене

Да би органи кривичног поступка од почетка вјеројат- 
ности да је почињено кривично дјело дошли до коначног циља 
кривичног пост^шка, потребно је да њихово постртање —  као и 
свако друго поступање којим се жели постићи одређена сврха — 
буде суставно и методично.* „Основна карактеристика методич- 
ког сустава, по којем поступају органи кривичног поступка 
СФРЈ, јест постепеност поступгива. Сваки кривични поступак 
мора, у  правилу, проћи кроз одређене етапе, које називамо 
стадијима кривичног поступка. Сваком стадију кривичног по 
ступка постављена је посебна етапна сврха, постизавањем које 
он придоносн поститнућу коначне сврхе кривичног поступка. 
Кривнчни поступак СФРЈ, по правилу, састоји се од пет узастоп- 
них стадија. To су: 1. истрага, 2. оптуживан>е с евентуалном 
контролом оптужнице, 3. главна расправа с доношењем и објав- 
љивањем пресуде, 4. поступак поводом жалбе против пресуде 
н 5. слање пресуде на извршење” .̂  Као што је видљиво, поступак 
поводом жалбе против пресуде представља посебни стадиј кри- 
вичног пост^тпса. Сврха тога стадија поступка јест, да друго- 
степени суд, поводом поднесене жалбе испита законитост и 
исправност нападнуте првостепене пресуде и главне расправе, 
која јо ј је претходила и коначно да донесе одлуку, која одго- 
вара резултату тога испитивања. Међутим, овај стадиј кривич- 
ног пост\шка не одвија се искључиво пред другостепеним судом, 
већ се једним дијелом одви1а и пред судом који је одлучивао 
у првом степену. Управо због тога се како у теорији тако и

' Baver V.: Jugoslavensko krivično procesno pravo 
Zagreb 1977, str. 109.

 ̂ Baver V.: Ibid.

Knjiga prva —
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Y законодавству овај поступак излаже у два дијела: поступак 
пред првостепеним судом или пред index a quo и поступак пред 
другостепеним судом или пред index ad quem.^ Одговор аа иита- 
ње, због чега се поступак по жалби иред првостепепим судом 
не може сматрати посебним стадијем кривичног постуика, дат 
је  већ у нашој послијератној процесној кшижевиости. Наиме, 
,Лко промотримо, коју дјелатност, у склопу читаве дјелатности, 
што се развија поводо.м изјавл>ене жалбе, обавл>а ирвостсиеии 
суд, видјет ћемо, да је та дјелатност у толнкој мјери подреВеиог 
карактера, да не би било умјесно, када би овај дио поступка 
сматрали за посебан стадиј и кидали га из природне цјелиие, 
коју он твори с поступком поводом жалбе код другостеиеиог 
суда. Првостепени суд, поступајући с изјављеиом жалбом има 
додуше право и да донесе неке одлуке о жалби (одбацује 
неправовремене и недопуштене жалбе ...). Но колико сам Закои 
о кривичном поступку те случајеве сматра за иеважне, види се 
по томе, што доношење тих одлука препушта предсједиику 
вијећа. Сматра дакле, да оне по својој процесној суштиии cna- 
дају међу споредне, техничке послове. Немамо дакле разлога 
да тај дио кривичног поступка сматрамо као посебан стадиј. 
Сама околност, да сваки од два дијела поступка, о којима се 
овдје ради (тј. поступка поводом жалбе пред првостепени.м су- 
дом и поступак поводом жалбе пред судом другог ступња), обав- 
л>а различит орган, не сматрамо као довољан, да их разликујемо 
као посебне стадије.”'’

Да би се другостепени суд могао упустити у мериторно 
расправљање о предмету, за то требају бити испуњене одре^не 
процесне претпоставке, тј. „увјети које процесно право пропи- 
сује за могућност доношења мериторне одлуке",* * тј. овлаштени 
суд треба утврдити не постоје ли одређене процесне сметње 
или негативне процесне претпоставке односно околности које 
својим постојањем спречавају допустивост мериторног суђења у 
кривичном поступку. „Одредбе о процесним претпоставкама за 
подношен>е правних лијекова представљају jus cogens, па суд иа 
њих мора пазити по службеној дужности. Ако процесиих прет- 
поставака нема a њихов недостатак се накнадно не отклони, 
правни лијек је недопуштен па ra треба одбацити, не упушта- 
јући се у мериторно испитива1ве његове основаности” .‘ Ниже 
цитирани писац под недопуштеним правним лијеком разумијева 
не само правни лијек који је недопуштен у ужем смислу тога 
појма, већ и случајеве неправовремено и непотпуно поднесеног 
правног лијека односно жалбе. Као примјер такве претпоставке

’ Марковић Б.: Уџбеник коивичног судског посплпка Коаљевине Ју- 
гославије. Београд 1937, стр. 491; Марина П.: Редовни правни лекови у  
кривичном поступку Ф. Н. Р. Јутославије (Доктор>ска дисертација боа- 
њена 1960. године на Правном факултету у Београду). Скоп.д>е, стр. 196.

* Bayer V.: Pitanje stadija krivičnog postupka FNRJ —  Zbomik Prav- 
nog fakulteta u Zagrebu 1951, str. 12.

’ Златарнћ Б. —  Дамашка М.; Рјечник кривичпог права и поступка. 
Загреб 1966, стр. 273.

‘ Трива С.: Грађанско процесно право I. Загреб 1972, стр. 558.

17



o којој ће касније бити мало више говора, представља процесна 
санкција' изражена у чл. 368. ст. 2. ЗКП која гласи: Неправо- 
времену (члан 382) и недопуштену (чл. 383) жалбу одбацит ће 
РЈбшењем предсЈедник вијећа првостепеног суда. (Јво право на 
примјену те санкциЈе не припада првостепеном суду одувијек 
нити у свим сувременим процесним законодавствима. Тако, на 
примјер, према првобитном параграфу 281. ал. 2. хрватског ЗКП 
из 1875. године судбени стол ниЈе имао право испитивати 
ништавну жалбу. 16 право судбеном столу као суду прве ин- 
станце дато је тек новелом тог 3KI1 у 1888. години с циљем да 
се убрза поступак, јер му је дато овлаштење, да може као 
заступник касационог суда у пренесеном подручју одбити својим 
закључком a limme fori ништавну жалбу због најбитнијих и 
најизразитијих спољашњих формалних недостатака.'’

Такво право у нашу сувремену кривичну процедуру за 
првостепени суд је уведено тек по 3Kii-y из 1953. године. Што се 
тиче страних земаља, у источноевропским социјалистичким 
државама такво право првостепеног суда постоји у HP Пољској,* 
a од западних кашхталистичких држава то постоји у Републици 
Аустрији."' Y Француској то не постоји, али зато постоји регу- 
лирано интересантно рјешење према којем је странка“ дужна 
приликом подношења жалбе на име предујма предати на чување 
износ новчане казне од 100 франака,*^ која казна се изриче на 
Касационом суду у случају доношења одлуке о губитку права 
на жа.\бу, о њеној недопустивости или њеном одбијању, док 
у случају обуставе поступка (када је  жалба постала беспред- 
метна) Касациони суд оцјењује да ли је  основано да се подноси- 
лац жа<\бе осуди на новчану казну.*^ Гледајући повнјесно на 
увођење овог права првостепеног суда може се доћи до закључ- 
ка, да се јасно уочава тенденција његовог проширења, a што је 
у ск.\аду с начелом процесне економије a у суштини не пред- 
ставља опасност за интересе странака.*^

Цјелокупна дјелатност првостепеног суда након прије.ма 
жа.\бе односи се на три битна правна подручја тј. предсједник 
вијећа или судац појединац мора:

—  исш1тати: а) да ли је жалба предата у прописаном року;
б) да ли је жалба допуштена;
в) да лп жалба има прописани садржај;

—  доставити примјерак жалбе противној странци, ако не 
донесе рјешење о одбачају жа^\бе;

'  Водинелић В.: Структура и к.\асификација кривичнопроцесне нор- 
ме —  Посебан отисак из Зборника радова Правног факултета у Сплиту, 
бр. VIII/1971, стр. 162.

* Огорелица Н.: Казнено процесуално право. Загреб 1889, стр. 629.
’ Ч.\. 377. ст. 2. ЗКП HP Пољске.
“ Чл. 285a ЗКП Републике Аустрије.
“ Ту не спада јавни тужилац и особе наведене у ч.л. 581. и 582. ЗКП 

Регдб.шке Француске.
Ч.\. 580. ЗКП Репуб.шке Француске.

” Ч.\. 608. ЗКП Регг^'б.шке Француске.
Марнна П.: Ibid., стр. 197.
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—  доставити жалбу с одговором на жалбу, ако је овај у 
прописаном року предан, заједно са цијелим списом кривичпог 
предмета другостепеном суду.

2. Испитивање правовремености, допуштеиости и потпуност
жалбе

а) —  Будући је жалба везана за рок, сматра се да је дата 
у року ако је прије него што рок истекне предата оиом тко је 
овлаштеи да је прими/’ те је  ради тога предсједник вијећа прије 
него што донесе pjemeibe којим одбацује жалбу као иеправовре- 
мену, дужан претходно утврдити да ли је овјереии пријепис 
пресуде уредно достављен жалител>у, нарочито ако је то спорно 
због непотпуности или нејасноћа у доставници.“

Тек након тога предсједник вијећа или судац појединац 
испитује, да ли је жалба поднесена правовремено. Y судској 
пракси до сада су уочене поједине процесне ситуације које су 
захтијевале правилно тумачс1Бе одредби'^ нашег ЗКП о појму 
правовремености поднесене жалбе, те се овдје наводе најкаракте- 
ристичнији случајеви заузетих правних стајалишта из наше 
судске праксе:

—  Кад вшии јавни тужилац поднесе жалбу против пре- 
суде, које пргшо по Законику о кривичном поступку припада 
нижем јавном тужиоцу надлежном да поступа пред судом чија 
се пресуда побија, благовременост такве жалбе се oujeibyje 
према дану достављања пресуде том иижем јавном тужиоцу;'*

—  Y облику телеграма учињена изјава лица овлаштеног на 
жалбу, којом саопћава суду да побија пресуду, важи као бла- 
говремена изјава жалбе кад је учињена у законском року, иако 
не садржи наводе које уредна жалба треба да садржи с обзи- 
ром на пропис чл. 340. ст. 2. Законика о кривичном поступку;'’ 
(Ово стајалиште није више актуално иакон ступања па снагу 
HOBor ЗКП из 1977. године када се ради о особа.ма које су упу- 
ћене у право —  чл. 362. ст. 2. и 3. ЗКП).

—  Поднесак који садржи нове жалбене разлоге који.ма 
се не објашњавају или надопуњавају разлози који су већ од- 
ређено истакн^ти у жалби, суд ће третирати као нову жалбу и 
ову због неправовре.мености одбацити;“

” Чл. 90. ст. 2. ЗКП.
'* Цвн!овић О. —  Поповић Д.: Закон о кривичном поступку са ко- 

чентаром објаиш.ењима и \'путстви.ма за практичну примену. Београ.л 
1977, стр. 282.

Чл. 368. ст. 2. и 382. ЗКП.
” Поесуда Савезног Врховног суда Кж 25/57 —  Збирка сулских 

о\лука (v  ,\a,yibeM тексту: ЗСО), Књ. II, св. 3/1957, одл. 596, стр. 53— 54.
” Пресгда Саве.зног врховног суда Кз 182/57 —  ЗСО, Књ. II, св. 

3/1957, олл. 597, стр. 54— 56.
“ Закл.учци Саветовања судија кривичног већа Вс Јутославије и 

представника кривич}гах одељења врховних судова одржаног од 7. до 9. де- 
це.мбра 1965. године у Београду —  .Дугскловенска ревија за криминологију
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—  Жалба упућена непосредно другостепеном суду преко 
поште препорученом пошиљком, није благовремена када је од 
другостепеног суда достављена првостепеном суду и код овога 
прнмљена послије протека законског рока;^‘

—  He сматра се неправовременом жалба која је поднесена 
у року и достављена у гшсму за које поштарина није унапријед 
плаћена или је недовољно плаћена;^

—  Када овлаштена особа поднесе двије или више жалби 
нападајући пресуду сваком жалбом по другим основама, пра- 
вовременост сваке жалбе посебно се испитује

б) —  Под недопуштеном жалбом се разумијева жалба, 
коју је поднијела особа која није овлаштена на подношење 
жалбе (чл. 360), или ако се одрекла и>\и одустала од жалбе 
(чл. 361) или ако жалба против пресуде није по закону допу- 
штена (случај против већине другостепених пресуда и свих тре- 
ћестепених). Жалба је недопуштена и онда кад није допуштена 
по одређеном основу (на примјер чл. 377).^*

„Иако закон изричито не спомиње правни интерес као 
претпоставку за допустивост правног лијека, нема сумње да 
без постојања таквог интереса правни лијек није допуштен, па 
га треба одбацити.

Правни интерес за подношење правног лијека има само 
онај у начелу овлаштени подносилац правног лијека који може 
очекивати одређену правну корист од поднесеног правног лије- 
ка, ако се овај покаже основаним. Правни интерес треба да1сле, 
признати не само ономе чији је правни лијек мериторно осно- 
ван па треба да доведе до повољније одлуке за жа,\иоца, већ 
и ономе који само тврди да је  основан. Правни интерес не 
може се признати ономе коме поднесени правни лијек не би 
нн у начелу могао пружити могућност за остварење веће прав- 
не заштите од оне коју је већ постигао"

Ова разматрања у цијелости важе и за кривични посту- 
пак, у којем смислу је  и наша судска пракса заузела у једном 
кривичном предмету правно стајалиште што ћемо мало каснпје 
видјети.

До каквих све пробле.ма у судској пракси доводн примјена 
одредби^ ЗКП у везп с недопуштеношћу жалбе видјет ћемо из 
неколико слиједећих карактеристичних сл\^ајева;

II крнвично поаво", бр. 2/1966, стр. 278. С.ллчно стаја.лиште види и v  рд- 
.mni ВсХ Кж 1296/60 —  „Наша законитост” бр. 11— 12/1960, стр. 701— 702 
н'ЗСО, Књ. V, св. 3/1960, одл. 303.

” Рјешење Вс H P  Босне и Херцеговине, Кж 272/57 —  ЗСО, Књ. II, 
св. 1, ОД.Л. бр. 33 или V Заготжа Симић-Јекић: Крнвично процесно право 
V пракси. Београл 1973, стр. 277.

“ Из поесгде Савезног с\'да Кзс 14/75 —  ,^и.\тен судске праксе Вс 
Србије”. 6t>. 10/76. сго. 4— 5.

“ Пресуда Вс Македоније Кж 425/74 —  ЗСО. Књ. I, св. 4/1976, одд. 
442, CTD. 86— 88.

Васп.^евнћ Т.: Ко.ментар Закона о  кривичном постутпсу. Београд 
1977, CTD. 458.

“  Трива С.: Ibid., стр. 560.
“ Чл. 369. ст. 2. и 382. ЗКП.
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—  Захтјев окривљеника да се жалба iberoBor браиитеља 
не разматра због протусловља с и>еговом особно изјављсиом 
жалбом чини ту жалбу недопуштеиом

—  Жалба осигуравајућег завода у корист окриил>еиог у 
односу на одлуку о имовинскоправном захтјеву недопуштеиа је 
у случају када је само окривљени обавезаи на накиаду проузро- 
чене штете.^

—  Темељем чл. 330. ст. 2. ЗКП (1967) родитељи малољет- 
ника нису овлаштени да изјаве жалбу на штету малољетиика 
(већ само у његову корист).”

—  Писмена изјава оптуженог на доставпици приликом 
уручења пресуде да се неће жалити, представља одрицање од 
права на жалбу, па је стога недозвољена његова жалба под- 
нијета послије тога, a у року за жалбу.“

—  Када оптужени даје писмену изјаву о томе да се неће 
жалити, a из исте се не види очито да је та изјава дата послије 
примања отправка одлуке, суд је дужан да испита и ла утврди 
када је та изјава дата, јер —  према пропису члана 331 (340. од- 
носно сада чл. 361. ст. 1. ЗКП) —  таква изјава има правног 
учинка само у случају када је дата послије примања одлуке.^' 
Y  вези с овим правним стајалиштем мора се рећи да оно не 
важи више апсолутно, јер су у новом ЗКП од 1977. године учи- 
њени изузеци у одредби према којој: „Оптуженик се и при1е 
тога (тј. прије него му је достављена пресуда —  примједба 
И. К.) може одрећи права на жалбу ако cv се тужител. и оште- 
ћеник, кад има право поднијети жалбу због свог основа (члан 
360. ставак 4) одрекли права на жалбу, осим ако би оптужеиик 
по пресуди имао издржавати казну затвора''.^

—  Пре.ма пропису чл. 330. ст. 4. ЗКП оштећени може по- 
бијати пресуду само због о,4луке суда о трошкови.ма кривичног 
поступка, a из свих разлога, из ко1их се пресуда може побијати 
(чл. 333. ЗКП), само тада ако је јавни тужилац преузео roibeibe 
од оштећеног као тежиоца. Према то.ме, подузеће оштећено кри- 
ВР1ЧНИМ дјелом из чл. 322. ст. 2. КЗ, будући да није наступало 
у cBoicTBv оштећеног као тужиоца и да од њега јавни тужилац 
HHie npevseo гоњење, није могло изјавити у погледу имовинско- 
правног захтјева, па се зато из1'авл>ена жалба указује као недо- 
пуштена (чл. 353. ЗКП —  1967).  ̂*

^ Одлука ВсХ, I Кж 1288/75 —  „Одвјетнтс" (Загреб), бр. 7— 8/76, 
CTD.  267 (Исто види V Прегледу судске ппаксе —  (Придог часописа „Наша 
закончтост”), бр. 9/76, одл. бо. 363, стр. 72— Ti.

 ̂ Став са С^еднипе Вс Срби1е од 30. V  1968 —  „Билтен судске 
пчаксе Вс Срби1е". бр. 13/1968. стр. 12.

” Одлзка ВгХ, Кж 638/69 —  Из картотеке Вс Хрватске.
* Став са CieAHHiie Вс Срби1е од 30. V  1968 —  „Билтен с\'дске 

праксе Вс Србије", бт>. 13/1968, стр. 13.
” 0.дл\т<а Вс СрбиЈе —  Олел>ен,е v Новом Саду, Кж Л\/в1 —  „Бил- 

тен судске ггоаксе Вс Србије”, 6d . 12/1968.
” Види чл. 361. ст. 1. (реченшда д т т а ) ЗКП.
” Одл\лка Вс Хрватске, I Кж 1728/73 —  Преглед сулске ппаксе, бр. 

5/74. одл. 6d . 234, стт>. 60. Сдично статалшите зал'зео ie Oкт)vжни см&, у 
Карловцу бр. Кж 4/76 —  Преглед судске праксе {Прилог часописа „Наша
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—  Жалба одвјетника против пресуде који нема пуномоћи 
окривљене особе одбацит ће се као недопуштена у Схмислу чл. 
353. ЗКП (1967), јер је жалбу изјавила особа која није овла- 
штена да жалбу поднесе.^

—  Кад је главна расправа започета у отсутности јавног 
тужиоца (по дјелима из сумарног поступка пред опћинским 
судом), али је јавни тужилац учествовао у даљњем тијеку по- 
ступка на главној расправи и дао завршну ријеч, у том слу- 
чају је недопуштена жалба оштећеника против пресуде прво 
степеног суда.’^

—  Када је првостепеном пресудом оптужени оглашен кри- 
вим и осуђен на казну затвора, чије је извршење применом 
члана 48. КЗ одложено за одређено време, па оптужени у својој 
жалби против ове пресуде предлаже да је другостепени суд 
преиначи тако што ће уместо условне изрећи ефективну казну 
затвора, —  онда је таква жалба оптуженог недозвољена пошто 
он нема конкретно правног интереса да пресуду побија на своју 
штету, па је  суд у смислу чл. 353. ЗКП (1967) дужан да такву 
жалбу одбаци.^

—  Y  судској пракси има случајева када се постави питање 
допуштености жалбе поднесене у корист оптуженика против 
ослобађајуће пресуде у  циљу ослобођења по другом за њега 
повољнијем законском основу. Y  судској пракси и теорији зау- 
зето је стајалиште да је допуштена жалба у корист оптуже- 
ника и против ослобађајуће пресуде којом је повријеђено неко 
право или морални те правни интерес оптуженика.”

И при крају овог дијела излагања у вези с питањем доп̂ -̂ 
штености жалбе у кривичном поступку, у пракси ће се сигурно 
поред осталих поставити и питање допуштености жалбе у  вези 
с употребом језика или писама пред судом. Наиме,

„1) Језик поступка никада није унапред предвиђен ни од- 
ређен, већ се мора у  сваком конкретном случају на одговара- 
јући начин утврдити у складу са законом;

2) Језик поступка се одређује на основу изјашњења стра- 
нака које оне дају након упознавања о праву употребе језика, 
a при првом контакту са судом што се мора фиксирати у за- 
писнику који се води при спровођењу одређене процесне радње;

закоиитост”), одл. бр. 332, стр. 74, те види у том с.мислу донијету пресуду 
Савезног врховног суда Кз 27/56, ЗСО, Књ. I, св. 1, одл. бр. 76. (Исто и 
у књизи 3. Симић— Јекић; Ibid., стр. 244).

■'* Пресуда Вишег гтривредног суда у Загребу, бр. ПКЖ  610/74 —  
..Информатор”, бр. 2256 од 22. X  1975, стр. 5. ^  _____

’’ Пресула Вс Југославије Кз 93/63 —  ЗСО. Књ. V III, св. 3/1963, одл. 
бр. 307, стр. 18— 19.

“ Вс Косова Кж 350/75 —  „Билтен судске праксе Вс Косова” II —  
— 1976 —  (Исто видн н у Зборнику судске праксе —  Београд —  бр. 
26/77).

^ Грубиша М.: Жа.\ба у корист оптуженог против ocAo6abajvhe 
ггресуде —  ,.Наша законитост”, бр. 5̂—8 /57, стр. 267, 270— 274; Стефановнћ— 
Златић М.; Посебна права одбране окривљеног v поступку по жалби — 
,Лна,ш Правног факултета у Београду”, бр. 1— 2/77, стр. 26— 27.
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3) Када се језик поступка утврди он се у дал.ем току по- 
ступка по правилу, не може мењати;

4) Аругостепени поступак у редовиим правиим лековима, 
a евентуално и поступак пред судом трећег степеиа, води се 
на језику на коме је вођен првостепенн поступак. Ако одлука 
буде укинута и предмет враћен на поновни поступак, иови по- 
ступак се води на језику на коме је и раиије вођен"

Дакле, у жалбеном поступку важи начело непромјенљиво- 
сти језика поступка, јер се у том стадију ни под којим увјетима 
не може мијењати језик поступка.^ Y  вези с тиме јест и пита- 
ње, да ли ће бити допуштена жалба подносиоца, ако његов 
матерински језик, без обзира на то да ли је  он држављании 
СФРЈ или странац, није нити један од језика парода Југосла- 
вије или од оних језика народности чија је употреба у под- 
несцима допуштена? Чини се да би у таквом случају, у коме би 
поднесак односно жалба била састављена на неком другом је- 
зику од службеног или с њим изједначеног језика, суд (одио- 
сно други орган који поступа) одговарајућом примјеном про- 
писа о уклањању недостатака,''® требао позвати подносиоца да 
у одређеном року достави пријевод жалбе на један од језика 
који је у  службеној употреби у суду одиосно који је утврђен 
у конкретном кривичном поступку, па укодико се он на позив 
огл\тпи, да онда суд такву жалбу даде превести о трошку под- 
носиоца. У  сваком случају по нашем мишљењу —  само због 
погрешне употребе језика жалба не би могла бити одбачена 
позивањем на одговарајућу одредбу ЗКП,‘“ као поднесак на те- 
мел>у Koier се не би могдо поступати. Све изложено о језику 
односи се под1еднако и на употребу писма, премда се о писму 
не наводи ништа v  ниже цитираним члановима ЗКП,'*  ̂ будући 
да cv и писма, као и језици, средства једнаког значења и ври- 
једности за писмено опћење међу људима.

Мало приЈе цитиране одредбе служе остварењу начеда из 
чд. 14. ЗКП према koicm је суд дужан настојати да се поступак 
проведе без одуговлачења и онемотоћити сваку злоупотребу 
права што припадају особама које судјелују у  поступку.

в) —  ттТт-'> се тиче позиватва страике да допуни жалбу, по- 
требно ie прије свега напометпги да према приташњо! олпедби 
чд. 332. ст. 2. ЗКТТ, када жа.лба није садржавада полатке из 
претходног ставка/^ првостепени суд је био обавезан позвати

“ ПеттЈић Б.: Равнопп^вност ie.wKa и писама нарола и напо\ности 
V кривичном nocTvnKv —  ..Гаи -̂ник” АК Војводине, бр. 5/77, стр. 28.

” ТТетпић Б.: Ibid., стп. 27 и 29
“ Чл. 76. ст. 3. и чл. 77. ст. 2. ЗКП.

Ч,\. 76. ст. 2. ЗКП.
“ Чл. 5. и 6. ЗКП.
■” Формулација бив!иег ч\. 332. ст. 1. ЗКП је гласи.ла: „Жалба треба 

да садржи:
1) означење ппесуде против које се изјављује жалба;
2) раз.дог жадбе:
3) приједлог да се побнјана пресуда потпуно иди дјело.мично укине 

или преиначи”.
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жалител.а''^ да у одређеном року допуни жалбу писменим под- 
неском или у записник тог суда. Та одредба је  брисана и више 
сада не постоји у важећем ЗКП због тога што се сви поднесци 
странака и све одлуке суда од чијег достављања тече рок за 
жалбу обавезно достављају окривљенику и бранитељу/^ те с 
обзиром на то да постоје нове одредбе''* према којима се пози- 
вају само неуке странке да допуне жалбу у одређеном року, 
била би сувишна опстојност пријашње одредбе из чл. 332. 
ст. 2. ЗКП (1967).

Y  вези с позивањем жалитеља на допуну жалбе постав.^а 
се питање, у којем облику суд позива законом одређене субјек- 
те у сврху допуне жалбе, да ли у облику рјешења или обавије- 
сти. Y  суДској пракси се догађа да се жалитељ позива рјеше- 
њем да допуни жалбу, a та је  пракса настала највјеројатније 
под утјецајем рјешења из ЗПП.'*  ̂ Изнесена пракса судова у кри- 
вичном поступку није основана на закону, јер се у чл. 362. ст. 2. 
ЗКП не наводи да ће се за позивање на допуну жалбе донијети 
било каква одлука, a рјешење је  облик одлуке у кривичном 
nocTvnKV.''* Y  вези с допуном жалбе само се наводи да ће „. . . суд 
ПОЗВАТИ жалиоца . . што несумњиво указује на то да ће 
се жалилац обавијестити да је потребно допунити жалбу, али 
та обавијест по својој правној нарави не представља никакву 
одлуку/’ тј. ни рјешење ни наредбу. Ако би се жалилац пози- 
вао р1ешењем. могло би се догодити да ће против тог рјешења 
овлаштени субјект поднијети жалбу, јер се у смислу чл. 394. 
ст. 1. ЗКП само законом може искључити право на подношење 
жалбе ггротив рјешења суда донесеног у првом ступњу, на који 
начин би се незаконито још внше продуљио преклузивни рок 
за подношење жалбе.“

г) —  Искључиви орган који је  надлежан да проводи по- 
ступак поводом поднесене жалбе код првостепеног суда јест 
предсједник вијећа или судац појединац првостепеног суда, чак 
и у случају ако другостепени суд одржава расправу.^* Када 
предсједник вијећа или судац појединац првостепеног суда утвр- 
ди да је жалба поднесена правовремено, да је допуштена и да 
садржи све битне законом прописане елементе, жалбу доставља 
противној странци у циљу реализације права на одговор, или

■“ Бранитеља, 1‘авног тужиоца, прнватног тужитеља итд.
Чл. 123. ст. 4. и чл. 356. ст. 3. ЗКП.

“ Чл. 362. ст. 2. и 3. ЗКП.
Пре.ма чл. 351. Закона о парничко.м поступку („Службени лист 

СФРЈ", бр. 4/77) „ . . .  првостепенн ће суд рјешење.ч, прк>тив којега није 
допуштена жалба, позвати жалитеља да у одређеном ркжу допуни илн 
исправи жалбу поднеском нли на записник тога суда". V  нашим истра- 
живањн.ма наишли смо на такво ојетпење у кривично.м поступку у спису 
Oкpvжнoг суда у Сиску, бр. К —  92/73.

‘ “ Чл. 115. ст. 1. ЗКП.
Петрнћ Б.: Правни лекови у кривично.м поступку. Београд 1968,

стр. 97.
*  Петрпћ Б.: Ibid., стр. 97.

Одлука Вс Србпје —  Оде.^Јвње у Новом Саду Кж 96/69 —  „Глас- 
ник” АК Војводине бр. 8/69, стр. 27 (Исто види у Збирци судских од^чука, 
Књ. X IV , св. 2/69, стр. 90—92).
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пак када се утврди да је окривљеник из оправданих разлога 
пропустио рок за подношење жалбе предсједник вијећа или 
судац појединац могу допустити поврат у пријашње стање рје- 
шењем темељем чл. 92. ЗКП. Међутим, када се утврди да је 
жалба поднесена неправовремено, тј. након истека закоиског 
рока, да је  недопуштена, предсједник вијећа he у свим таквим 
случајевима донијети одлуку у облику рјешења о одбачају 
жалбе.“  Међутим, у случају када жалба не садржава све зако- 
ном прописане елементе садржаја, законодавац је поставио од- 
ређене критерије у којим случајевима одмах долази до одба- 
чаја жалбе, те у којем случају се жалба не одбацује већ тражи 
њена допуна и када се непотпуна жалба доставља другостепе- 
ном суду.

При одређивању критерија када ће се, a кад не одбацити 
поднесена жалба у случајевима кад не садржи основу за поби- 
јање пресуде и образложење, односно назнаку пресуде против 
које се подноси жалба ако се из осталих података жалбе ие 
.може утврдити на коју се пресуду односи, законодавац је no
mao од правца жалбе и субјеката који подносе жалбу.

Бит правца жалбе своди се на питање, у  чијем интересу 
се жалба подноси. Однос жалбе према процесним интересима 
појединих странака одлучује о правцу жалбе.

Ако ie жалба поднесена у корист оптуженика, независно 
од тога тко ју  је од овлаштених субјеката поднио, укључивши 
Tv и бранитеља оптуженика, жалба се не може одбацнти због 
тога што не садржава напријед цитиране податке, једино с 
изузетком, ако се из осталих података жалбе не може утврдити 
на коју се пресуду односи кад не садржава назнаке у том 
смислу, у којем случају се жалба мора одбацити.

Разлика између ставка 2. и 3. чл. 362. ЗКП састоји се у 
томе што је према ставку 2. тога члана суд обавезан позвати 
жалиоца (оптуженика или другу особу из чл. 360. ст. 2. ЗКП, 
a оптуженик нема бранитеља, или ако је жалбу подиио оште- 
ћеник, оштећеник као тужите,\> или приватни тужител> који 
немају пуномоћника —  дакле у  свим случајевима кад жалбу 
подносе особе које нису упућене у  праву, односно неуке стран- 
ке или неквалифициране особе у  правној струци) да у одре- 
ђеном року допуни жалбу писменим поднеском или на запи- 
сник код тог суда, па само ако се томе позиву жалилац не 
одазове, жалба ће се одбацити, али се неће одбацити једино 
ако је поднесена у  корист оптуженика.

С друге стране, према чл. 362. ст. 3. ЗКП суд не позива 
жалиоца (оштећеника, оштећеника као тужитеља или приват- 
ног тужитеља који и.мају пуномоћника, јавног тужиоца или 
бранитеља оптуженика —  дакле особе које су упућене у праву, 
односно кад се ради о квалифицираним особама у правној стру- 
ци), већ одмах жалбу одбацУ1'е чим се утврди да не садржава 
битне састојке у смислу чл. 362. ст. 1. точ. 2. и 3, односно точ. 
1. ЗКП кад се не може утврдити на коју се пресуду односи,

“ Чл. 382. и 383. ЗКП.
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осим ако je, наравно no оранитељу поднесена жалоа у корист 
оптуженика, кад се пресуда и без битних састојака мора доста- 
вити другостепеном суду, a изузетком ако се не може утврдити 
на коју се пресуду односи.

Из тога дал>е слиједи да је обавеза предсједника вијећа у 
случајевима из чл. 362. ст. 2. ЗКП да позове жалиоца да допуни 
жалбу кад се у жалби наводи само поједини жалбени основ, 
a уз тај основ није наведено образложење, јер образложење 
фактички представља оживотворење жалбеног основа, тј. образ- 
ложење се мора логички и органски надовезивати на сваки истак- 
нути жалбени основ, па ако жалба неће бити допуњена на тај 
начин, мора се одбацити када је подносе неквалифициране осо- 
бе у правној струци, осим кад је подносе у корист оптуженика. 
Међутим, тако се неће моћи поступати у случају ако се уз жал- 
бени основ „због погрешно илн непотпуно утврђеног чињенич- 
ног стања” , односно „због повреде кривичног закона” поднесене 
жа.\бе у  корист оптуженика, наводи и жалбени основ „због 
одлуке о казни, мјерама сигурности и одузимању имовинске 
користи” , јер су према чл. 379. ЗКП ти жалбени основи садр- 
жани у жалбеним основима „због погрешно или непотпуно утвр- 
ђеног чињеничног стања” , односно „због повреде кривичног 
закона” .

Y вези с изнесеном одредбом чл. 362. ст. 2. сада важећег 
ЗКП, према којој ће првостепени суд позвати жалитеља (нарав- 
но, не стручне жалитеље као одвјетнике и јавне тужиоце, већ 
само наведене жалитеље у прије цитираној одредби) да у  одре- 
ђеном року допуни жалбу писмени.м поднеском или у запи- 
снику код тог суда, намеће се и питање каква је правна нарав 
клаузуле у жалби ових жалитеља, у којој наводи да ће нак- 
надно у означеном року жалбу допунити, тј. да ли је жалитеЈ'^ 
овлаштен сам себи одредити рок за допуну жалбе? Гледе тог 
пнтања постоје два мишљења.^^

Према мишљењу оних који допуштају такву могућност, 
рок који жалитељ сам одреди .може се изједначити с роком 
који би му суд одредио, па суд у такву случају није дужан 
жалитеља позивати да допуни жалбу. Такво своје мишљење 
аргументирају чињеницохМ да су жалител.у били познати не- 
достаци у жалби и да само од његове воље зависи хоће ли 
жалбу допунити.

Према мишљењу других, жалитељ није овлаштен себи од- 
реднти рок за допуну жалбе, јер је  у  смислу прописа из бившег 
чл. 332. ЗКП (сада у чл. 362. ст. 2. ЗКП) само суд овлаштен од- 
редити тај рок за допуну жалбе. Одређивањем рока жалитељ 
преузима функцију суда, a то није допустиво.

Супротно том другом .мишљењу Врховни суд Србије је 
прије десет година заузео слиједеће стајалиште;

” Петровић М.: Д от 'на жалбе против првостепеие кривичне пресуде. 
„Правни живот”, бр. 2/1973, стр. 63.

26



„Када странка у благовременој жалби, која није садржа- 
вала разлоге, наведе да he допуну жалбе сама доставити суду, 
првостепени суд у смислу чл. 332. ст. 2 (341. ст. 2) ЗКП није 
обвезан да позове жалиоца да у одређеном року допуни жал- 
бу, јер се из саме жалбе види да је жалилац био свестан њеие 
непотпуности и да је сам преузео обвезу да је допуни” .  ̂ _

Након што првостепени суд донесе рјешење о одбачају 
жалбе, против исте се .може поднијети жалба друхостеаеном 
суду, но без обзира на чињеницу што је таква жалба допу- 
штена на виши суд, неправовремена, недопуштена и непотпу- 
на"̂  жалба не задржава извршење судске пресуде, тј. не произ- 
води суспензивни учинак односно, само правовремено подне- 
сена жалба против пресуде жалба овлаштене особе спречава да 
се пресуда изврши док по жалби не буде одлучено и док пре- 
суда донијета по жалби не буде достављена странци.^ Y супрот- 
ном случају „би странка којој је то у интересу, непрекидним 
улагањем неблаговремених и недозвољених жалби могла да 
спречи свако извршење” .̂ ’

3. Аостављање жалбе противној странци на одговор

За разлику од једностраних^ правних лијекова за које је 
карактеристично да се не достављају противној странци на 
одговор односно изјашњење, жалба против првостепене пресуде 
спада међу двостране^’  правне лијекове за које је карактери- 
стично да се о њима прије него се изјашњава виши суд, могу 
се изјаснити странке, ради чега се такви правни лијекови до- 
стављају противној странци у сврху омогућавања тој странци

"  Одлука Вс Србије бр. Кж 942/67 (Види у дјелу: Збирка судских 
одлука из области кривичног права. Београд 1972, стр. 204).

® „Жалба која по свом садржају има другах недостатака, у којој 
дакле не.ма других у закону прописаних еле.мената; изјаве да се пресуда 
побија у цијелости или у одређеном дијелу, односно разлог жалбе —  
не би се, a contrario, могла сматрати непотпуном жалбо.м. Међути.м, дефи- 
нирати такву жалбу као „потпуну жалбу која по својем садржају има 
лп\тих недостатака" било би логички протусловно (contradictio in adjecto). 
Уппаво се због тога чини да ово питање није терминолошки и редакциј- 
ски најуспјешније ријешено. Можда би зато било адекватније разлико- 
вати појам пепотпуне жалбе у ужем смислу (законска дефиниција) од 
пој.ма непотпуне жалбе у ширем смислу (жалба која нема сав пожељни 
садржај)”. —  Види у Трива С. и др.: Ново парнично процесно право —  
Збирка радова. Загреб 1977, стр. 100.

“ Чл. 359. ст. 2. ЗКП.
” Васиљевић Т.: Систем кривичног процесног права СФРЈ. Београд 

1972, стр. 603.
“ Једнострани правни ^шјекови су: а) жалба на пресуду првостепе- 

ног суда коју поднесе јавни тужилац у корист оптуженика; б ) жалба 
против рјешења; в) жалба против другостепене пресуде; и г) захтјев за 
заштиту законитости.

® Међу двостране правне лијекове поЈзед жалбе против првостепене 
пресуде спадају још: а ) дјеломично захтјев за понављање кривичног 
пост\т1ка (чл. 407. ст. 3. ЗКП); б) захтјев за изванредно ублажавање казне 
(чл. 414. ст. 3. ЗКП); и в) захтјев за изванредно ггоеисгштивање право- 
.моћне пресуде (чл. 425. ст. 1. у вези чл. 428. ст. 3. ЗКП).
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да стави своје примједбе, допуне и сл. Будући је дакле жалба 
против првостепене пресуде двострани правни лијек, према на- 
шем 3KIl“ примјерак жалбе првостепени суд треба доставити 
противној странци (чл. 123. и 124) која странка може у  року 
од осам дана приЈема жалбе поднијети суду одговор на жалоу. 
11рвостепени ће суд доставити примјерак жалое противној 
странци на одговор тек кад утврди, да je поднесена жалоа пра- 
вовремено, да je допуштена и потпуна.

Иротмна странка има право одговорити на жалбу против 
пресуде у року од осам дана. ивај рок je законски (.процесни), 
HHje преклузиван, он је у суштини дилаторног значаЈа: Јамчи 
противнику да се са жалбом неДе поступати npnje него овај 
рок истекне.“ Иако у нашем ЗјД11 to нијс регулирано као у 
311П-у°'̂  неправовремено поднесен одговор на жалоу неПе се 
одбацити, Befi ће се доставити другостепеном суду који lie га 
узети у обзир ако је то још могупе. МеБутим, иако то jacHO не 
стоји у нашем 3KlI, логички произлази закључак да првосте- 
пени суд не може прије истека рока од осам дана, од дана 
када је жалбу примио противник, предмет доставити другосте- 
пеном суду на одлуку. €уд је дапаче дужан да сачека и једно 
краће вриЈсме иза протека овога рока, јер странка има право 
да одговор на жалбу достави суду и писмено преко поште, па 
се морају рачунати и ти рокови у којима препоручена пошиљка 
уобичајено може стићи у суд, споји и изнесе одговор на жалбу 
предсједнику вијећа, да би овај комплетирао предмет и послао 
другостепеном суду. Ако се доставница о предаји жалбе про- 
тивној странци није вратила, предсједник вијећа или судац по- 
јединац ће тражити њено задужење и подузеће друге мјере да 
би утврдио да ли је противна странка примила жалбу (позват 
ће странку у суд или да се писмено о томе изјасни). Ако све 
то остане без успјеха, достављање жалбе противној странци 
мора се поновити, јер ће другостепени суд вратити спис, пошто 
не постоје процесне претпоставке за одлучивање по жалби у 
другом степену, па би и сам учинио битну повреду одредаба 
кривичног постугаса, због које би јавни тужилац на пријед.л,ог 
противне странке имао право поднијети захтјев за заштиту за- 
конитости. „Овом одредбом се и у другостепеном поступку обез- 
беђује расправно начело (начело контрадикторности) и пружа 
странци могућност да се изјасни о наводима жа,\бе супротне 
странке и укаже на њихову неистинитост, злонамерност, сра- 
чунатост на одуговлачење спора и сл. На тај начин другосте- 
пени суд је у стању да оцени основаност жалбених разлога, на- 
рочито када жалилац се на то позива и прилаже писмене испра- 
ве нпр. да је судском одлуком, управном или другом исправом, 
та чињеница другачије утврђена, па би се поступак непотребно 
одутовлачио”.“

“ Чл. 369. (прва реченица) ЗКП.
“ Трива С.: Ibid., стр. 585.
“ Чл. 359. ст. 3. ЗПП.
“ Ралчић Т. —  Танасковић В.: Закон о парничном постутжу са к о  

ментаром, судском праксом и обрасци.ма. Београд 1977, стр. 669—670.
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Поставља се сада питање, у којим процесним ситуацијама 
ће се наметнути потреба давања одговора на жалбу? Прнје све- 
га, то ће овисити од оцјене странке у сваком конкретпом слу- 
чају. Но, то ће у правилу бити тада, када се у жалби износс 
нове чињенице и нови докази које странка сматра неоснова- 
ним, a затим ће то бити ситуације у тежим и комплицираним 
предметима опћега, привредног и политичког кримииала, када 
су од стране окривљених поднесене жалбе у којима се побијају 
чињенична утврђења као погрешна или непотпуна, или указује 
на битне повреде одредаба поступка које по оцјеии тужиоца не 
стоје. Y  оваквим случајевима давање одговора на жалбу може 
представљати знатан допринос бржем и правилнијем разјаш- 
њењу стања ствари

Y  ЗКП не постоје одредбе о садржају одговора на жалбу. 
Будући „одговор није правии лијек, па његов садржај пе смије 
прерасти у напад на првостепену пресуду. Y  своме одговору 
противник је овлаштен да се осврне на све наводе у жалби и 
да са своје стране истакне разлоге због којих сматра да је 
жалба недопуштена или неоснована. Нема запреке за изношење 
новота кад то може учинити и жалилац у правном лијеку, но 
изнесене новоте не би смјеле бити таквог садржаја да утичу 
на промјену идентитета предмета спора” “  Y  сваком случају 
када се ради о кривичном поступку, у одговору на жалбу треба 
најприје изнијети став противне странке према жалби и пре- 
суди, затим долази побијање разлога жалбе, које треба бити 
конкретно и аргументирано, након чега слиједи приједлог да се 
жалба одбије и првостепена пресуда потврди

Иако се ради о јасној законској одредби, у  судској пракси 
је до сада уочено не само то, да се одредбе о обавезном достав- 
љању жалбе противној странци игнорирају, додуше то спада 
у рјеђе случајеве, већ да у неким случајевима долази до погре- 
шног тумачења чл. 369. ЗКП (прва реченица) те је судска пракса 
у таквим случајевима односно виши судови морали заузимати 
правна стајалишта, како би се правилно усмјеравао рад у по- 
ступку пред првостепеним судовима. Иако се ради о правним 
стајалиштима од којих су нека заузимана и прије много година, 
она нису ништа изгубила на својој актуалности, a поред тога 
се мора констатирати да су одступања од заузетих стајалишта 
била у нашој правној периодици подвргавана и критици поје- 
диних н£1ших процесуалиста.^'^

 ̂ Окружница Јавног тужилаштва Хрватске, бр. КТР—2624/63. од 
25. IV  1963: Осврт на жалбе и опће упуте за израду жалби у кривичном 
поступку, стр. 76.

“ Трива С.: Ibid., стр. 585.
“ Окружница ЈТ Хрватске (цитирана у биљешци бр. 64), стр. 77.
” Васиљевић Т.: Достављање жалбе на одговор —  ,Југословенска 

ревија за кри.\1инологију и кривично право”, бр. 4/68, стр. 627— 630; Трај- 
ковић Д.: О неки-м случајевима неуједначене судске праксе —  „Правни 
живот", бр. 4/70, стр. 47 и 50— 53.

29



Сада ћемо у даљњим излагањима изнијети поједина правна 
схваћања наших судова и нсјсих аутора у вези с примјеном од- 
редбе о обавезном достављању жалбе противној странци на 
одговор.

—  Поступак по редовним правним лијековима је саставни 
дио кривичног поступка. Право на обрану осигурано је окрив- 
љеном и у стадију поступка по правним лијековима, јер има 
право да поднесе жалбу односно да поднесе одговор на жалбу 
противне странке у роковима прописаним законом.

С обзиром на ова начела Законика о кривичном поступку, 
окривљеном је повријеђено право обране у случају када је у 
жалбеном поступку, на његову штету, донијета пресуда a да 
му прије тога поднесена жалба противне странке није била до- 
ставлЈбна на одговор

—  Постоји битна повреда одредаба кривичног поступка 
означена у члану 334. (343) став 2. Законика о кривичном по- 
ступку, у случају кад другостепени суд, одлучујући о жалби 
тужиоца преиначи првостепену пресуду која није била достав- 
љена оптуженом.*^

—  Аругостепеном пресудом повријеђена је одредба члана 
339. (348) Закона о кривичном поступку када је другостепени 
суд мериторно одлучио по жалби оптуженог прије него што је 
примјерак ове жалбе био достављен окривл>еном, који је усли- 
јед тога што му жалба није достављена на одговор био лишен 
могућности да да свој одговор на наводе оштећеног у подне- 
сеној жалби.™

—  Повријеђено је  право на обрану окривљеног, кад је 
жалба тужиоца на пресуду првостепеног суда достављена само 
браниоцу окривљеног a не и окривљеном, јер странка у кри- 
вичном поступку у смислу члана 136. (135) став 8. Закона о 
кривичном поступку је  тужилац и окривљени.’*

—  Одговор на жалбу није обавезан. Противна странка се 
може одрећи права на одговор изричито или прећутно, па и 
прије него што јо ј је жалба достављена на одговор, да би убр- 
зала поступак, a од изјављеног одговора може се одустати. Не- 
давање одговора на жалбу не повлачи штетне посл>едице за 
странку, нити се по закону на њеном пропуштању заснивају 
какве претпоставке, најмање о точности противникових навода. 
Одговор на жалбу који је предат послије рока неће се одбацити

“ Пресуда Врховног суда Југославије Кз 114/67 —  .Дравни живот”, 
бр. 2/68, стр. 88 —  (Исто види у књизи 3. Симић—Јекић: Ibid., стр. 
278—279).

"  Пр>есуда Савезног Врховног суда Кж 67/61 —  ЗСО, Књ. V I, св. 
3, одд. бр. 224 —  (Исто вид11 у књизи 3. Симић—Јекић: Ibid., стр. 279— 2̂80); 
Одлука Врховног суда Србије Кж 49/68 —  Види у Збирка судских оД/\ука 
из об.хастн кривичиог права. Београд 1972, стр. 212, одл. бр. 210.

™ Пресуда Врховног суда Југославије Кз 3/67 —  ЗСО, Књ. X II, св. 1, 
одл. бр. 13 (Исто види у  књизи 3. Свмић— Јекић: Ibid., стр. 280).

” ПрЈесуда Врховног суда Југославије Кз 20/67 —  ЗСО, Кн>. X III, 
св. 1, одл. бр. 8 (Исто види у књизи 3. Симић—Јекић: Ibid., стр. 280— 281); 
Одлука Врховног суда Војводине Кж  637/69 —  Види у Збирка судских 
одлука из области кривичног права. Београд 1972, стр. 212, одл. бр. 211.
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формално рјешењем. Одговор ће се прикључити списима, или 
накнадно упутити вишем суду код којега је предмет иа рјеша- 
вању. Виши суд, уколико није већ донио своју одлуку, може 
одговор узети у обзир. Одговор на жалбу не доставља се жа- 
лиоцу ”

—  Ако је у питању већи број оптужених, жалба се мора 
доставити сваком оном оптуженом на кога се жалба односи. 
Због тога се жалба мора поднијети у довољном броју примјера- 
ка за суд и противну (сваку) странку. Ако нема довољан број 
примјерака жалбе, тада суд поступа на темељу чл. 76. ст. 2. 
ЗКП (1967).’^

—  Жалба оштећеног мора бити достављена на одговор не 
само оптуженом него и тужиоцу.’^

—  Пропуст достављања жалбе изјавл>ене против пресуде 
на одговор протустранци представља повреду закона из чл. 
339. ЗКП (1967), јер је тим пропусто.м суд протустранци (кон- 
кретно оптуженом) онемогућио да се изјасни о жалбеним на- 
водима, a то је могло утјецати на законито и правилно доно- 
шење пресуде.’^

Недостављање жалбе на одговор противној странци у суд- 
ској пракси изазива непотребно развлачење кривичног поступ- 
ка, јер виши суд у таквим случајевима предмет враћа поновно 
првостепеном суду, што представл>а непотребно расипање еиер- 
гије и времена тј. таква пракса колидира с начелом процесне 
економије, ради чега је прије десетак година у нашој периодици 
истакнут приједлог „да се у нашем праву предвиде знатне нов- 
чане дисциплинске казне, по примеру неких страних законодав- 
става, за оне раднике правосуђа који својим грубим поступци- 
ма изазову укидање одлуке и враћање ствари на нови по- 
ступак .

И при крају излагања о овоме институту напоменимо још 
и то, да према прописи.ма ЗКП не постоји обавеза достављања 
одговора на жалбу жалиоцу, као гато то постоји у нашем ЗПП.”  
Таква обавеза не постоји у сувременим кривичнопроцесним за- 
конодавствима, па је  ради тога неосновано мишл>ење истакнуто 
у страној кривичнопроцесној доктрини, да би била обавеза суда 
—  ако је одговор на жалбу стигао раније —  да се при1епис тог 
одговора достави заинтересираној противној странци.^*

” Васиљевић Т.: Коментар. . . .  стр. 439.
” Петрић Б.: Правни лекови у кривично,м поступку. Београд 1968, 

стр. 115.
Цвијовић О. —  Поповић Д.: Ibid., стр. 283.

” Од.\ука Вс Хрватске. Кзз 6/70— 2 —  Преглед судске праксе Врхов- 
иог суда Хрватске у години 1970 I, стр. 57.

"  Васиљевић Т.: Лостављање жалбе на одговор —  .Дугословенска 
ревија за KpH M H H O Aora jv и кривично право”, бр. 4/68, стр. 629.

Чл. 359. ст. 2. ЗПП; Види и чланак К.: О одговору на жалбу —  
„Одвјетник”, бр. 1— 2/57, стр. 35— 36.

Kempisty М.: jMetodyka ргасу sedziego vv spravvach kamych. W ar
szawa 1974, str. 345.
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Y склопу поступка пред iudex-om a quo трећу етапу пред- 
ставља достава жалбе и одговора на жалбу, са свим списима 
предмета другостепеном суду,”  након што је предсједник вијећа 
или судац појединац утврдио да је жалба поднесена правовре- 
мено, да је допуштена и потпуна. Y нашем ЗКП је предвиђено 
да таква обвеза првостепеног суда наступа тек након истека 
рока за подношење одговора на жалбу. Додуше тако то explicite 
не пише у ЗКП,®® али то логички произлази из смисла ниже 
цитиране одредбе. Но, прије доставе спнса другостепеном суду 
предсједник вијећа или судац појединац мора провјерити да ли 
је у жалби стављен приједлог за поврат у пријашње стање, јер 
„неправилно је доставити вишем суду жалбу с предметом ради 
доношења одлуке прије него је у смислу члана 58. ст. 2. ЗКП 
донесена одлука о молби за поврат у пријашње стање” .*' Поред 
тога предсједник вијећа или судац појединац треба прије уно- 
шења објашњења у попратни извјештај о повредама одредаба 
кривичног поступка морати провести извиђаје ради провјере 
истинитости таквих навода у жалби. „Извјештај о повредама 
кривичног поступка потребан је  другостепеном суду, те се из- 
бјегава непотребно администрирање ако се тај извјештај до- 
стави истовремено са доставом жалбе и осталих списа. Ова мо- 
гућност није изричито предвиђена у закону, али такав поступак 
произлази из одредбе чл. 340 ст. 4. (сада 370. ст. 4. —  примјед- 
ба И. К.) који предвиђа могућност да судац извјестилац при- 
бави од првостепеног суда извјештај о повредама одредаба кри- 
вичног поступка” ,*̂  односно таква обвеза произлази из једне 
одредбе Судског пословника СРХ.®^

Y  судској пракси се догађају случајеви подношења више 
жалби и стављања више одговора, те је заузето стајалиште, д'’ 
„све жалбе, и све одговоре на жалбе, суд првог степена је ду- 
жан доставити једновремено суду другог степена. Догађа се 
међутим да суд првог степена не пошаље једновре.мено све жал- 
бе суду другог степена, некад због тога што је своју пресуду 
пропустио доставити једној од странака на вре.ме, већ је доста- 
ви тек пошто је списе са др\тим жалбама доставио суду другот- 
степена и суд друтог степена донео одлуку, некад све жалб'* 
нису једновремено достав.^>ене суду другог степена простим не- 
маром првостепеног суда, a некад се догађа да суд другог сте- 
пена не запази да поред жалбе о којој одлуч^^је, постоЈе и дpvгl“ 
жалбе (то ствара код странака врло лошу представу о раду суд?̂  
другог степена, странке се питаЈу шта се може очекивати л-

” Чл. 369. (реченица др\та) ЗКП.
“ Ч,\. 369. (реченица друга) ЗКП.
*' 0\AvKa Окр\’жног сгда v Карловцу Кж 60/76 —  Преглед судске 

праксе (Прнлог часоггаса „Наша законитост”), бр. 11/77, стр. 69, одл. бр. 
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Петрић Б.: Правни .\екови . . . ,  стр. 116.
“ Види чл. 254. ст. 1. Судског псх;довника („Народне новине НРХ", 

бр. 10/60), стр. 96.

4. Аостава списа другост епеном  суду
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погледу пажње при разматрању њихових поједииих жалбеиих 
разлога, ако суд другог степена не примети постојање читаве 
жалбе).

Аругостепени суд тако доноси своју одлуку по неким жал- 
бама, док друге остају без одлуке. Поставља се питање, како 
изаћи из такве ситуације. Првостепени и другостепени суд, могу 
такву жалбу одбацити као неблаговремену или недопуштену 
позивајући се на то да је већ донео другостепену одлуку и да 
је не може стављати ван снаге, a не може донету пресуду ни 
доп\'њавати (поред тога што је допуна у многим случајевима 
немогућа, јер се мора ићи на преиначење), нити може доносити 
још једну другостепену пресуду у истој кривичној ствари.

Аругостепени суд мора донети нову мериторну одлуку на 
основу разматрања навода свих жалби које су биле изјављене 
против првостепене пресуде итд.’’*̂

Техничке радње првостепеног суда у вези с доставом жал- 
бе и списа другостепеном суду детаљно су описане у Судском 
пословнику, a овдје се само напомиње да те радње не обавл>а 
предсједник вијећа или судац појединац, већ их обавља судска 
канцеларија.®^

5. Закључне напомене

Иако на изглед једноставан, поступак пред првостепеним 
судом у кривичном поступку прописан у ЗКП, садржи низ пре- 
цизних одредаба којима се постиже економичније вођење и 
постизавање коначие сврхе кривичног поступка. Наш законо- 
давац, за разлику од већине других, усвојио је и детал>но раз- 
радио поступак пред првостепеним судом и тиме у максимал- 
ној Л1јери изразио стално настојање у овом стадију поступка, 
да се поступак проведе без одуговлачења и са што мање тро- 
шкова. Наша судска, јавнотужилачка и адвокатска пракса у 
овом правном подручју досл.едно слиједи (с незнатнијим од- 
ступањима) интенције законодавца, што посебице даје велику 
вриједност усвојених законодавних рјешења.

“ Васиљевић Т.: Коментар . . . ,  стр. 439— 440.
“ Види чл. 251— 255. Судског пословника („Народне новине Н РХ ”, 

бр. 10/60), стр. 96.
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П Р А В Н А  П Р А К С А

И З  Б И Л Т Е Н А  C Y A C K E  П Р А К С Е

ГРАБАНСКО ПРАВО  

Пословне просторије

Бојлер и судопер су опрема 
стамбених и пословних просторија 
прикл>учени на водоводну и кана- 
лизациону мрежу стана или пос- 
лсБие просторије и њихова чврсто 
уграћена припадност. Стога ове 
ствари као и обложене ламперије 
на зидовима пословне просторије 
ии Y случају раскида уговора о 
закупу закупац не би могао демон- 
тирати и однети приликом исеље- 
ња, ако је међу странкама бнло 
уговорено да уграВене 1шсталације 
по престанку закупа остану Y влас- 
ништву закуподавца без права за- 
купца да тражи накнаду за ове 
ствари.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Између парничних странака за- 
кл>учен је  \товор о закупу послов- 
них просторија по коме је  закупац 
бпо овлашћен да по свом нахође- 
H>Y Y aaK'i’TLteHHM просторнјама 
може вршнти преправке ii адапта- 
ције али уз истовремену обавезу 
да тако уграђене инсталације по 
престанку зак^ша остану у власни- 
штву закуподавца без права за- 
купца на накнаду. Закупац је у 
слшслу таквог овлашћења монти- 
рао у тим просторија.ма проточни 
бојлер, судопер и ламперије али 
је ове уређаје након престанка 
уговора и при.\иком његовог исе- 
.м:ња де.монтирао и однео. Из так- 
Bor односа закуподавац је суду 
поднео тужбу за накнаду штете у 
внсини вредности демонтираних 
ствари.

Пресудама нижестепених судова 
усвојен је гужбени захтев закупо- 
давца и закупац је обавезан да ис- 
плати тражене своте.

Закупац је против друтостепене 
пресуде изјавио ревизију због бит- 
нпх повреда одредаба парничног 
поступка и погрешне примене ма- 
теријалног права са предлогом да 
сс обе пресуде укину и предмет 
врати првостепеном суду на поно- 
вно суђење.

Врховни суд је ревизију туже- 
ног одбио.

(Врховни суд Војводине, пресуда 
Рев. 231/78 од 5. X  1978)

Ванредни правни лекови

Рачунање рока за подизање зах- 
тева за заштиту законитости.

Ако је рок за подизање захтева 
за заштиту законитости из чл. 392. 
ст. 2. раш1је важећег 31111 („Сл. 
лист СФРЈ”, бр. 4/57 и др.) почео 
тећи пре 1. јула 1977. године, онда 
се благовременост захтева има це- 
Ш1ТИ по тој законској одредби о 
шестомесечном року. Y  противном 
би биле лишене овог ванредног 
правног средства све оне паршп- 
нг стране, у чији.м пред.метима је 
од уручења правоснажне одлуке 
до ступаша' на снагу новог ЗПП-а 
(1. јули 1977) протекло три месе- 
ца као део раније важећег рнжа 
од 6 месеци за подизање захтева 
за заштиту закошггости a странке 
1шсу дужне да воде рачуна о од- 
редба.ма закона који још није сту- 
оио на снагу.
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И з  о б р а з л о ж е њ а : YI1PABH O  П РАВО

Аругостепена пресуда достављена 
је последњој парничној странци 
5. маја 1977. године.

Против те пресуде као и против 
првостепене, јавни тужилац Вој- 
водине подигао је дана 3. новем- 
бра 1977. године захтев за заштиту 
законитости.

Општински суд је својим реше- 
ње.м од 21. новембра 1977. године 
одбацио овакав захтев као неблаго- 
вре.мен, будући да је подигнут на- 
кон истека тро.месечног рока из 
4v̂ . 401. ст. 1. и 2. ЗПП („Сл. лист 
СФРЈ”, бр. 4/77).

Решавајући о жалби Јавног ту- 
жн.\аштва Војводине, другостепени 
суд је првостепено решење по  
тврдио.

Против оба решења нижестепе- 
них судова Јавно тужилаштво Вој- 
водине подигло је нов захтев за 
заштиту законитости, с ти.м што 
га је предало првостепеном суду 
17. априла 1978. године.

Решавајући о овом захтеву за 
заштиту законитости Врховни суд 
Војводине је захтев за заштиту 
законитости уважио и побијана ре- 
шења нижестепених судова укинуо, 
пред-мет вратио првостепено.м суду 
с ти.м да по захтеву за заштиту за- 
конитости од 1. нове.мбра 1977. го 
дине као благовремено подигнуто.м 
постутти по одредбама ч,\. 390. у B e 
an са чл. 408. ст. 2. ЗПП.

(Врховни суд Војводине, Решење 
Гзз. 20/78 од 20. IX  1978)

Рок за подношење предлога за 
понав.^ање поступка.

Рок од 30 дана за подношење 
предлога за понав/\>ан>е поступка 
одређен V члану 421. став. 1. ЗПП 
рачуна се од правоснажиости пре- 
суде, ако против ње није био из- 
јавл>ен правни лек, a ако је био 
11зјавл>ен, онда се овај рок рачуна 
од достављања правоснажне од- 
луке вишег суда изречене у пос- 
ледњем степену. Ово стога, јер у 
смислу члана 334. став. 2. ЗПП пре- 
суда пре.\ш странкама има дејство 
тек од дана када им је достав- 
.'вена.

(Врховни суд Војводине, Реше- 
ње Гж. 585/78 од 31. V I I I  1978)

Ста.мбено

Закон о стамбеиим односима 
(„Службени лист САПВ”, број 19 
/74) —  члан 46.

Ако се одреВено лице уселило у 
стан на основу решења OOYP у 
вези са радним односом, незако- 
иитост таквог усел>ења се не може 
расправл>ати пред управни.м орга- 
ном по поступку прописаном у чл. 
46. Закона о стамбеним односима, 
већ само у контрадикторном суд- 
ском поступку.

И з  о б р а з л о ж е њ а ;

Пре.ма ч,\. 11, чл. 32, став 2. и 
ч.\ану 39. ст. 1. Закона о ста.мбе- 
H11.VI односима, станарско право 
грађанин стиче дано.м законитог у- 
се.\>ења у стан, давалац стана на 
коришћење доноси решење о да- 
вању стана на коришћење, a на 
основу тога решења закључује се 
уговор о коришћењу стана из.међу 
лица које је добило стан на ко- 
ришћење и са.моуправне интересне 
заједнице у ста.мбеној области. 
Пре.ма чл. 46. ст. 1. и 2. Закона о 
ста.мбени.м односима ако се неко 
лице усели у стан противно одред- 
бама овог Закона свако лице у ро- 
ку од 60 дана од дана незакони- 
тог усе.\>ења .може да предложи 
ста.мбено.м органу да донесе реше- 
ње о исељењу из стана, a рок за 
жалбу против овог решења износи 
са.мо три дана, с ти.м да жалба не 
задржава извршење решења. Дак- 
ле, реч је о специфично.м кратко.м 
поступку. С.мисао ових прописа је 
остваривање реда и законитости у 
области решавања ста.мбених пи- 
Tai-ba грађана и једноставно и брзо 
реаговање у то.м цил>у. Да би се 
једноставно и брзо реаговало и на 
тај начин остварио циљ реда и за- 
конитости у решавашу сгамбених 
пнтања, потребно је да је  незако- 
китост усељења у стан евидентна 
и неоспорна. Y  пркзтивно.м, тај цил> 
у сваком строго.м и скраћено.м по- 
ступку не би се .могао остварити.

V  конкретно.м случају, незакони- 
тост усељења у спорни стан није 
евидентна и неоспорна. To за то 
што се тужилац у спорни стан
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уселио на основу решења OOYP 
Y вези са радним односом. Стога 
се питање законитости усељења 
може расправити само у редовном 
контрадикторном судском поступ- 
ку, a не пред управним органом 
по поступку прописаном у чл. 46 
Закона о стамбеним односима.

(Врховни суд Војводине, Пресуда 
Y. 1250/78 од 14. IX  1978)

Закон о стамбеним односима 
(„Службени лист САПВ”, 6poi 
19/74) —  члан 69.

Однос између стамбеног органа 
СО и граВанина у погледу обавезе 
грађанина прописано у члану 69. 
ст. 1. Закона о стамбеним односи- 
ма да изда у закуп поЈЈОдичну 
стамбену зграду или стан који сам 
не користи —  представља управно 
правни однос, јер се ради о управ- 
ној ствари, a решен>е којим се 
ова обавеза одређује представл>а 
улравни акт.

Иста је правна ситуација која 
произилази из одредбе члана 69. 
став 3. овог Закона, када ста.мбени 
орган доноси решење о додељива- 
њу стана одређеном лицу без ста- 
на, пошто грађанин шце поступио 
по члану 69. ст. 2. нити се обратио 
сзамбеном органу ради упућивања 
лица без стана.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Према ч^\ану 69. ст. 2. и 3. Зако  
на о стамбеним однсжима Скупшти- 
на општине може прописати да је  
грађанин који није носилац ста- 
нарског права дужан да изда у 
закуп породичну стамбену зграду 
шш стан које он или чланови ње- 
говог пормздичног домаћинства не 
користе за становање, одмор и.ди 
опоравак, a ако грађанин није мо- 
гао издати породичну стамбену 
зграду или стан у закуп у пропи- 
сано.м року из разлога што му се 
није јавило лице коме би га из- 
дао, дужан је да се обрати стамбе- 
ном органу који ће му упутити 
Л1вде без стана ради закључивања 
уговора о закупу. Ако грађанин 
који не користи стан у својини 
није стан издао у  закуп нити се 
обратио CTćL\i6eHOM органу у про-

писаном року, односно нијс  закљу- 
чио уговор о закупу са лицем у- 
п\'ћени.м од стране стамбеног орга- 
на, овај орган ће тај стан реше- 
њем дати на коришћење лицу без 
стана. Овим прописима намеће се 
матернјално правна обавеза грађа- 
нину који има у својини пародичну 
стамбену зграду или стан под на- 
ведени.м условима. Стога у при.мени 
ових прописа на конкретан случај, 
власнику се има пружити могућ- 
ност да у вези са том обавезом 
истиче своје разлоге, a то значи 
у одређеном пост^охку и то у уп- 
равно.м псжтупку. Према то.ме, по 
мишљењу овог суда реч је о уп- 
равнрј ствари, a решење којим се 
ова материјална обавеза одређује 
представља управни акт.

Цитирани прнзписи не наређују 
доношење два посебна решења, тј. 
једно решење који.м се утврђује 
обавеза власника да изда стан у 
зак\т1 и решење којим се тај стан 
даје на коришћење ^дицу без стана 
него предвнђа доношење једног ре- 
шења о издавању стана на кориш- 
ћење лицу без стана на подлози од- 
ређеног чињеничног основа. Ово 
решење истовремено одређује ма- 
теријално правну обавезу власника 
стана и право лицу без стана да 
користи стан. Стога ово решење 
представља управни акт. Ово без 
обзира на то што исто решење 
за.\1ењује утовор о закупу стана и 
Ll it o  садржи елементе тога уговора.

(Врховни суд Војводине, Пресуда 
Y. 1183/78 од 14. IX  1978)

Грађевинско зе-мљиште

Закон о грађевинском земљишту 
(„Службени лист САПВ”, број 
6/78) —  члан 40. ст. 4.

Висину накнаде за коришћење 
градског граћевинског земл>ишта 

утврђује решењем општински ор- 
ган управе одређен прописом СО 
којим је уведена обавеза плаћања 
те накнаде, a no жалби против 
првостепеног решења одлучује по- 
крајински орган надлежан за 
стамбене послове.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Према Закону о доп\гни закона 
о грађевинском земљишту („Сл.
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лнст САПВ”, бр. 6/78), који је сту- 
iino на снагу 25. фебруара 1978. 
године, Y чл. 40. додат је нов став 
4. пре.ма Ko.vie висину накнаде за 
коришћење градског грађевинског 
земл>ишта утврђује решењем оп- 
штински орган управе одређен 
прописом СО који-м је  уведена о- 
бавеза плаћања те накнаде, a no 
жалби против првостепеног реше- 
ња, одлучује покрајински орган у- 
праве надлежан за ста.мбене пос- 
лове.

Пошто је  OBO.« законском про- 
пису cvTipoxan прмзпис чл. 14 Од- 
луке СО Вршац о накнади за ко- 
ришћење градског грађевинског 
зе.мљишта („Сл. лист Огаптине Bp- 
man”, бр. 5/77) према коме управ- 
не послове у вези са накнадом 
и коришћење.м накнаде врши стру- 
чна служба СИЗ-а за ста.мбено-ко- 
■муналну област, и.ма се по устав- 
Ho.vi принципу законитости приме- 
нити закон (чл. 228. ст. 2. Устава 
САП Војводине).

Закон о допуни закона о гра- 
ђевинском земљишту је репшо ди- 
ле.ме око надлежности за утврђи- 
вање накнаде за коришћење град- 
ског грађевинског земљишта, али 
је и пре ове новеле Закон о гра- 
ћевинском зе.мљишту јасно регули- 
сао ово питање, пркЈписујући над- 
лежност у вези градског грађевин- 
ског зе.мљишта у корист Општине, 
и посебно прнзписујући таксатив- 
но у чл. 53. ст. 1. вршење којих

псклова се Одлуко.м СО може по- 
верити заједници грађевинског зем- 
љишта односпо Самоуправној ин- 
тереспој заједш ти у ста.мбеиој об- 
ластн или са.моуправној интерес- 
iioj .заједници комуналних делат- 
ности и.\и .месној заједници. To су 
послови из чл. 15. ст. 1. истог За- 
кона —  издавање у закуп неиз- 
грађеног фађевинског земл.ишта, 
нз чл. 17. ст. 2 —  доношење реше- 
ња о предаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта ради при- 
вођења намени, из чл. 31. ст. 1. 
—  давање неизграђеног градског 
грађевинског земл>ишта на кориш- 
ћење. Овај пропис чл. 53. спада 
у V део под насловом Само- 
управна интересна заједница гра- 
ђевинског земљишта, те да је зако- 
нодавац .хтео да пропише могућ- 
ност преношења послова за утвр- 
Јшвање накнаде за коришћење 
градског грађевипског зе.мљишта, 
cn би то учинио. И по логици ства- 
ри, пошто утврђивање накнаде 
представља управну ствар, то је 
претпоставка да је за решавање 
исте надлежан управни орган чл. 
18. ЗУП, a заједнице које се наводе 
у чл. 53. ст. 1. Закона о коришће- 
њу грађевинског зе.мл>ишта се ос- 
нивају првостепено у цил>у само- 
управног заАОВол»авања одређених 
ннтер>€са и потреба радних л>уди 
и грађана у одређеним области.ма.

(Врховни суд Војводине, Пресу- 
да У. 1878/78 од 26. X  1978)
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С А О П Ш Т Е Њ А

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

Н а седници Управног одбора, одржаној 26. јануара 1979. године, 
донета су следећа решења;

1) Управни одбор Адвокатске коморе Војводине једногласно је при- 
хватио Иницнјативу друга Тита за увођење колективног руководства и 
задужио Ко.мисију за статутарна и нормативна акта да након студиозног 
проучавања стави предлог Управно.м одбору на који начин у Адвокатској 
ко.мори спровести у живот колективно руководство.

2) Управни одбор задужио је Ко.мисију за кадркзве да свестрано 
пркзучи пробле.м подмлађивања адвокатуре, a посебно из редова народ- 
ности.

3) У  циљу сачињења апализе о стању и проблемима адвокатских 
радних заједница, Управни одбор проширио је састав Ко.мисије за удру- 
живање рада у адвокатури и задужио:

Калишки Васу, адвоката из Панчева, члана Управног одбора,
Букановић Василија, адвоката из Куле, члана Управног одбора,
Ердељан Александра, адвоката из СркЈмске Митровице, потпредсед- 

ника Управног одбора,
Хаџић Аазара, адвоката из Новог Сада, ч.\ана Адвокатске радне 

заједнице „Законитост” из Новог Сада,
да пруже помоћ Комисији у сачињењу анализе.

4) Минуто.м ћутања Управни одбор одао је  пошту пре.минулим ко- 
легама; Рамач Михајлу, адвокату у пензији нз Новог Сада, који је тра- 
гично изгубио живот 11. јануара 1979. године и Павлов Славку, адвокату 
у пензији из Темернна, који је умро 14. јануара 1979. године.

5) Узети су на знање извештаји председника Управног одбора и се- 
кретара Управног одбора о раду из.меВу две седнице, и благајника Управ- 
ног одбора о стању фн11ансијских средстава Адвокатске ко.мор>е Војводине.

6) У  циљу успостављања сарадње са Са.моуправно.м интересном за- 
једницом пензијског и инвалидског осиг\'рања Војводине у вези сгфово 
ђења Друштвеног договора о усклађивању обавеза адвоката за задо- 
вол>авање општедруштвених и заједничких потреба, Управни одбор фор.ми- 
рао је Радну групу у саставу:

Сава Савић, адвокат у Новом Саду, пр>едседник Ко.мисије за соци- 
jai\HO осигурање,

Бачић Мартин, адвокат у Суботици,
Ивковић Небојша, адвокат у  Старој Пазови,
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Ишпановић др Тошо, адвокат у Суботици, члан Комисије за соци- 
јално осигурање,

Иван Будишин, адвокат у Новом Саду.
7) Управни одбор сазива Редовну годишЈву Скупштину Адвокатске 

коморе Војводине за дан 16. јуни 1979. године у Новом Саду. Скупштина 
је изборна.

8) Председник Управног одбора сазива Конференцију адвоката у
X III заседање за дан 31. март 1979. године, која ће на основу тач. 3. и 4. 
Општих критеријума утврђених на Конференцији адвоката 17. IV  1976. 
године, утврдити распоред и број места за органе Адвокатске ко.мор« по 
р>егиони.ма Вишнх судова (критертју.ми су објавл>ени у Гласнику, април 
1976. године).

9) П1>едседник Управног одбора сазива Конференцију адвиката у
X IV  заседање за дан 12. .мај 1979. године, која на основу члана 81. тачке 
7. Статута Адвокатске ко.море Војводине треба да утврди Кандидатску 
листу, a на основу тачке 8. истог члана треба да именује Изборну к о  
■мисију.

10) Решење.м бр. 28/79. уписује се у И.меник адвоката Адвокатске 
коморе Војводине Пашћановић Родољуб, са седиштем адвокатске канце- 
ларије у Ново.м Саду, у Ул. Јована Борђевића бр. 5, са даном 26. јануар 
1979. године.

11) Решење.м број 20/79. уписује се у И.меник адвокатских приправ- 
ника Тосман Младен, са адвокатско-приправничком вежбом код Перваз 
Јована, адвоката у Ново.м Саду. Адвокатскоприправничка вежба тече од 
26. јануара 1979. године.

12) Решењем број 25/79. \т1исује се у И.менпк адвокатких приправ- 
ника Чолак Помпилију, са адвокатскоприправничком вежбом код Бркић 
Ивана, адвоката у Ново.м Саду. Адвокатско-приправничка вежба тече од 
26. јануара 1979. године.

13) Решењем бркзј 34/79. уписује се у Именик адвокатских приправ- 
ника Авра.мов Душко, са адвокатскоприправничко.м вежбом код Бабић 
Данила, адвоката у Зрењанину. Адвокатскоприправничка вежба тече од 
26. јануара 1979. године.

14) Решењем бркзј 37/79. уписује се у И.\1еник адвокатских приправ- 
ника Матић Сања, са адвокатскоприправничко.м вежбо.м код Колесар 
Федора, адвоката у Ново.м Саду. Адвокатскоприправничка вежба тече од 
26. јануара 1979. године.

15) Решење.м број 44/79. уписује се у И.меник адвокатских приправ- 
ника Младеновић М. Зоран, са адвокатско-приправничком вежбом код 
Младеновић Миливоја, адвоката у Ковачици. Адвокатско-приправничка 
вежба тече од 26. јануара 1979. године.

16) Решење.м бркзј 46/79. брише се из Именика адвокатских приправ- 
ника Пашћановић Родољуб, са адвокатско-приправничком вежбом код 
Милић Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 2. септе.мбар 1978. 
године.

17) Решењем број 10/79. брише се из евиденције уговор о пружању 
правне помоћи склопл>ен између Јовановић Михајла, адвоката у Руми, 
и Индустрије намештаја „Гај" из Панчева 10. јануара 1978. године еви- 
дентиран решењем Адвокатске коморе Војводине број 34/78. од 17. II  
1978. године, јер није дошло до реализације уговора.
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18) Решен>ем број 40/79. наложено је Књиговодству Коморе да из- 
врши обрачун пос-мртнине иза пок. Рамач Михајла, адвоката у пензији 
из Новог Сада, који је изгубио живот 11. I 1979. године, и посмртнину 
исплати сину преминулог Рамач Ивану из Новог Сада, М. Бајића бр. 7.

19) Решењем број 41/79. наложено је Књиговодству да изврши обра- 
чун пос.мртнпне иза преминулог Павлов Славка, адвоката у пензији из 
Темерина, и посмртнину испс\ати његовој удовици Натадији Павлов из 
Новог Сада, Милетићева бр. 53.

20) Решењем бр. 387/78. брише се из Именика адвоката Блажић 
Мирко, адвокат из Суботице, са даном 1. јануар 1979. године, због пен- 
зионисања. За преузиматеља одређен је Илијин Андрија, адвокат у Субо- 
тици. Узето је на знање да Блажић Мирко задржава чланство у Фонду 
посмртнине.

21) Решењем број 388/78. брише се из Именика адвоката Катанић 
Л>убомир, адвокат у Сомбору, са даном 31. X II 1978. године, јер је изабран 
за судију. Мимоилази се одр>еђиван>е преузи.матеља, јер је радио у зајед- 
ничкој канцеларији са Мнливојевић Слободаном, адвокатом у  Сомбору.

22) Решењем број 391/78. брише се из Именика адвоката Гардаше- 
вић Стеван, адвокат у Зрењгшину, ст дано.м 31. децембар 1978. године 
због пензионисања. Мимоилази се одређивање преузиматеља, јер су сви 
предмети довршени. Узето је на знање да задржава чланство у Фонду 
посмртнине.

23) Решењем број 12/79. брише се из Именика адвоката Вишацки 
Ми.\енко, адвокат у Вршцу, са даном 31. деие.мбар 1978. године, због 
пензионисања. За преузиматеља одређен је Антић Тихомир, адвокат у 
Пландишту. Изјавио је  да задржава чланство у Фонду посмртнине.

24) Решење.м број 15/79. оболело.м адвокату Колесар Федору из Но- 
вог Сада, за привр>еменог заменика одређен је  Перваз Јован, адвокат у 
Новом Саду.

Управни одбор
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П Р Е Г Л Е Д  П Р А В Н И Х  Ч А С О П И С А

IZ  SADRŽAJA CASOPISA

CASOPIS ADVOKATSKE KOMORE SRBUE
(Beograd)

I z  s a d r ž a j a  b r o j a  4/1978.

iivković, Dejan: NEMOGUCNOSTI ISPUNJE- 
NJA UGOVORA

Sestlć, ilvojln: ODGOVORNOST ISPUNJE-
.MJA UGOVORA

Popović, Vladimir Đ.: GRAĐANSKO PRAVNA 
KRIVICA ALKOHOLISANOG VOZACA

Vuličevlć, Vojlslav: O ZAMENI STANOVA

Trkulja, Slobodan: NAKNADA STETE ZBOG 
NEOPRAVDANOG KA2N JAVAN JA U PRE- 
KRSAJNOM POSTUPKU

Pavlović, Miroljub М.: MORAL ADVOKAT
SKE DUZNOSTI

DECE ROĐENE VAN BRAKA U NASEM  
PRAVU

ARHIV ZA PRAVNE I DRUSTVENE NAUKE
Organ Saveza udruženja pravnika Jugoslavije 
(Beograd)

I z  s a d r ž a j a  b r o j a  2/1978.

Đordević, Jovan: ETIKA, POLITIKA I PRAVO

Lukić, Radomir D.: PRAVO I MORAL

Miianović, Vladimir: PRAVO, MORAL I BI- 
ROKRATIJA

Kobe, Peter: PRILOG DISKUSIJI O ETICI 
I PRAVD

Saliović, Milan: MEĐUNARODNI 2IV0T I
MORAL

Glovacki, Darlui: 
GRADOVIMA

ADVOKATI U MALIM

Baldić, Borivoje S.: RAZMATRANJE O AD- 
VOKATURI

ANALI PRAVNOG  
GRADU

FAKULTETA U BEO-

l7  s a d r ž a j a  b r o j a  6/1977.

Dragojlović, Luka: VRSTE I PRAVNO DEJ- 
STVO ODLUKA USTAVNOG SUDA

Sunderid, Borivoje: PRIVREM ENI I POVRE- 
MENI RAD

Rakid, Vesna: POREĐENJE POL02AJA OS- 
TECENCX5 U KRIVICNOM I POL02AJA 
UMESACA U PARNICNOM POSTUPKU

Janjld-Komar, Marina: NACELO RAVNO-
PRAVNOSTI DECE ROĐENE U BRAKU I

PRIVREDNO PRAVNI PRIRUCNIK
Za pravnu, opštu i kadrovsku službu orga- 
nizacija udru/)enog rada (Beograd)

I z  s a d r i a j a  b r o j a  12/1978.

Petkovld, Svetomlr: RADNI ODNOS NA OD- 
REĐENO VREME

Serdar, Vukan: NEKA PITANJA POVODOM 
IZBORA KANDIDATA NA KONKURSU OD- 
NOSNO OGLASU

Toild, Aleksandar: ZASTARELOST U  DIS-
CIPLINSKOM POSTUPKU

Ortojid, Pavle: SPOROVI U POSTUPKU OR- 
GANIZOVANJA OOUR

Popovid, LJUJana: UGOVORNA KAZNA U
UGOVORIMA O GRAĐENJU

Vlalsavljevld, Milan: SUDSKO PRINUDNO
IZVRSENJE VRACANJEM RADNIKA NA 
RAD
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SAVREMENOST

Glasilo Saveza komunista Vojvodine (Novi 
Sad)

Popln, Vladimir: RAVNOPRAVNOST NAROD- 
NOSTI —  ELEMENAT MEĐUNARODNIH OD- 
NOSA JUGOSLAVIJE

I 7  s a d r ž a j a  b r o j a  9/1978.

Alimpic, Dušan: ZADACI KOMUNISTA U
SPROVOĐENJU STAVOVA I ODLUKA XI 
KONGRESA SKJ I X V I KONFERENCIJE 
SKV

SOCIJALIZAM
Casopis Saveza komunista Jugoslavije (Beo
grad)

I z  s a d r ž a j a  b r o j a  11/1978.

Molnar, Vilmoš: ISKUSTVA IZ  RADA PRVE 
DELEGATSKE SKUPSTINE SAP VOJVODINE

Scanić, Gojko: DEMOKRATIJA I PRAVA CO- 
VEKA U SOCTJALIZMU

Baba, Jon: NASA MEĐUNARODNA AKTIV-
NOST I TITO

Miloš Stojanović



AABOKATYPA И APVm XBO

Божо Ви.\ушић, О  правничкој етици или ангажовању правника
у свакодневној пракси удруженог рада —  —  —  —  —  1

ЧЛ.\НЦИ И РАСПРАВЕ

А р  Дупан П. Радоман, Дисциплинска и материјална одговор-
ност радника —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  9

Мр Ивица Крамарић, Поступак са жалбом код првостепеног
суда у кривичном поступку —  —  —  —  —  —  —  —  16

ПРАВНА ПРАКСА

Из Билтена судске праксе —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  34

САОПШ ТЕЊА

Из седнице Управног одбора —  —  —  —  —  —  —  —  — 38

ПРЕГЛЕА П РАВН И Х ЧАСОПИСА

Из садржаја часописа (Милош Стојановић) —  —  —  —  —  41
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У р е ђ и в а ч к и  с а в е т ;

Председник:
Никола Вујашковић 

судија Врховног суда Војводине

Светозар Аракулић, заменик јавног правобраниаца Војводине, Аитоније 
дорић, савегник покрајкнског секретара за правосуђе и општу управу, 
Никола Јеловац, адвокат у Сомбору, Васа Калишки, адвокат у Панчеву, 
Жива Коњевић, шеф Сдужбе за скупштинске послове Привредне коморе 
Војводине, Војислав Маринков, адвокат у Вршцу, др Љубишл Милошевић, 
редовни професор Правног факултета у Н. Саду. Ауишн Мићић, секретар 
Покрајинског друшгвеног правобраниоца самоуправљања, Светозар Ни- 
колић, судија Врховног суда Војводине, Милан Рапајић адвокат у Но- 
вом Саду, Војислав Рашовић, адвокат у Сремској Митровици, Ласло Ца- 
бафи, адвокат у Зрењанину, др Петар Шарчевић, доцент Правног факулте- 
та на Р^јеци, Аушан Шипка, стручно-политички сарадник у Покрајинској 

конференциЈИ ССРН Војводине

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р :

Главни и одговорни уредник 
Сава Савић 

адвокат у Новом Саду

Борће Вебер, адвокат у Новом Саду, Будислав Вулетић, адвокат у Но- 
вом Саду, Светозар Аобросављев, судија Општинског суда у Новом Саду, 

Живко Киселинки, судија Вишег суда у  Новом Саду.

Т е х н и ч к и  у р е д н и к :
Мирјана Јовановић

Гласник издаје и власник је Адвокатска комора Војводине, 21000 Нови 
Сад, Змај Јовина 20/1. —  Телефон: 29— 459. —  Годишња претплата З ^ .—  дин 

за иностранство двострукн износ. Цена једног броја 35.—  дин.
Тек. рачун 65700-678-2047. Рукописи се не враћају.

На основу мипгБења Покрајиског секретаријата за образовање, науку и културу САПВ бр. 
418—15.S од 23. uaja 1973. године, Г,шсник је стручна пуб.ликација ослобођена оснивног н

посебног пореза на проиет.

Шташшрија .^удућност”, Шумадијска, 12.






	ГЛАСНИК

	АДВОКАТСКЕ KOMOPE ВОЈВОДИНЕ

	' -^VS


	Г Л A C Н И К

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

	ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

	1.

	2.

	5.


	6.

	ПРАВНА ПРАКСА

	САОПШТЕЊА

	ПРЕГЛЕД ПРАВНИХ ЧАСОПИСА





